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ব্রাহ্মষনমাজ ও রাজ রামমোহন 

ব্রাহ্মাপমাজের বর্তমান অবস্থ। 

্রাঙ্মদমাজের আচার্যগণ প্রতি বংসর মাঘোৎসবের সময়ে ব্রাঙ্গ- 

সমাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হাস হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়া 

থাকেন। কেহ বলেন, লোকে শান্ত্রবাদী ও গুরুবাদী হইয়া! পড়িতেছে 
বলিয়া! ব্রাঙ্মমত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কেহ বা বলেন, 

বৈদাস্তিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী ভাবুকত। আসিয়া ব্রাহ্ধর্মের পথ রোধ 
করিয়া বগিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছেন, ত্রাঙ্মমমাজের উন্নতির অস্তরায় 

ব্রাহ্মসন্প্রদায়ের ভিতরে নয়; বাহিরে। কিন্তু শান্ত্রবাদ বা গুরুবাদ 

এদেশে নূতন নছে। বৈদান্তিক বৈরাগ্য বা বৈষ্ণবী ভাবুকতাও 

আজিকার বন্ত নয়। ব্রাক্ষদমাজের জন্মের পূর্বেও এসকল এদেশে 

ছিল। যখন শিক্ষিত সমাজের উপরে ব্রাঙ্গদমাজের অনন্ঠ-প্রতিদবন্দ্ী 
গ্রভাব ছিল, তখনও এদেশ হইতে এসকল নির্বানিত হয় নাই। 

তবে সে সময়ে নবাশিক্ষিত সমাজে এই শান্ত্রবাদ বা গুরুবাদ, এই 

ধৈরাগ্যের বা ভক্তির আদর্শের কোন প্রভাব ছিলনা; আজ সে 

প্রভাব যদি পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তারই বা কারণ কি? ব্রাঙ্গ- 
সমাজ এখন যেমন তখনও সেইরূপই এগুলিকে বর্জন করিয়াছিলেন) 

এখন যেমন তখনও সেইরূপ এগুলির ভ্রান্তি দেখাইয়াছিলেন। তখন 
লেকে ত্রাঙ্গযাঁত্জের কথ। শুনিত; ত্রাঙ্গনমাজের মতবাদকে সত্য 

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল) আজই বা তাহা করে না কেনা তখন 
এবং এখনের মাঝখানে অবশ্তই এমন কোন লা কোন কিছু ঘটিয়াছে, 
এমন কোন. না কোন প্রশ্ন উঠিয়াছ,.ঘার পস্তোধকর উত্তর 
এখনও ক্রাঙ্গসমাজ দিয়া উঠিতে পারেন নাই; এপ কোন নুতন 



চরিত-চিত্র 

অভাব জদ্থিয়াছে যাহ! ব্রাক্মলমাঁজ পূরণ করিতে পারিতেছ্ছেন 'না। 
এ যদি না হইবে, তাহা হইলে যে শিক্ষিত সমাজের চিন্তার ও আদর্শের 
উপয়ে একদিন ব্রাঙ্মগপমাজের মন অনন্ত-প্রতিতবন্্ী গ্রভাব ছিল, 
সেই শিক্ষিত লমাঙ্গের লোকে আজ শান্্রযাদী ও গুরুবাদী, 'বৈদাস্তিক 

মতের ব! বৈষব আদর্শের অমন অনুরাগী হইয়া উঠিবে কেন? 
চল্লিশ বৎসর পূর্ব ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে হুইলে যে ত্যাগ- 

স্বীকার করিতে হইত, আজ ত তাহা হয় না। তখন হিন্দু সমাজের 
যে শাসন ছিল, আজ তাছা নাই। তখন সমাজ-চ্যুতির যে অর্থ ও 
যে বিভ্ভীধিক! ছিল, আজ তার কিছুই নাই। একদিন ব্রান্ হইলে 
লোকের ধোপা*নাপিত বন্ধ হইত) আঙ্ ব্রান্মগণের ঘরে ঘরে ব্রাঙ্গণ 
পাচক দেখিতে পাওয়! যায়। হ্থতরাং প্রাচীন সমাঁজ হইতে তাড়িত 
হইবার যে ভয় চষ্লিশ বৎসর পূর্বে ছিল, আজ তার কিছুই নাই। 
সমাজের শাসন-ভয়ে লোকে ত্রাঙ্ধ হয় নাঃ এখন আর একথ! বল! 

চলে ন1। শাস্ত্র না মানিলে বা গুরু গ্রহণ না করিলে, কেহ হিন্দুসমাজে 

নিন্দনীয় হয় না। স্্যাসী-বৈরাগীর বা৷ বৈষবের সম্মানই যে সমাজে 
হঠাৎ বাড়িয়! পড়িয়াছে, তাহা তনয়। তথাপি লোকে এখন কেন 
শান্্বাদ, গুরুবাদ, বৈদাস্তিক বৈরাগ্যের ব! বৈষ্ণবী ভাধুকতার প্রতি 
অমন আরুষ্ট হইয়! পড়িয়াছে বা পড়িতছে, ইহা কি ধীরভাবে 
ভাবিবার কথ! নয়? নব্যশিক্ষিত সমাজ হইতে বাছা! একদিন চলিয! 
গিয়াছিল, আঙগ আবার তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে বা আপিতেছে কেন? 
দণ্ডের বিভীধিকণ বা পুরস্কারের প্রলোভন, ছ'এর কিছুরই ত প্রভাব 
এখানে খুঁজিয়া পাই না| তবে এ প্রত্যাবর্তন হইল কেন? অন্ধ- 
বিশ্বাসী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বার্থপর ব! ভাবুক বলিয়া বিয়োধীদলকে গালি- 
গালাজ করিলেই এ প্রত্যাবর্তনেয় নিদান নির্শর হইবে ন!।.. নিজের 
দোষ না দেখিঙ্গা, পরের ঘাড়ে, এ দার .চাপাইলে ক্ষণিক, আত্ম- 

হই 



রাজা রামমোহন, নার 

নিন লাভ হইতে পায়ে, কিন্ত রোগের গুুতীকার' হইবে না 
এসব্বন্ে ব্রাহ্মদমাজ নিজের দায়িত্ব কতটা, ইছা আগে বীর-চিডে 
দিরপেক্ষভাবে, আত্মপরীক্ষার দ্বারা! ঠিক করুন। তার পরে দেশের 
লোকের ক্রচিহূর্ধলত1 কোথায়, কতটুকু, তাহার বিচার সহজে 
হইবে। 

্রাহ্মদমাজের এতিপত্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের 
প্রতিপত্তিবৃদ্ধি 

রাজা রামমোহনই বর্তমান ব্রাহ্মদমাজের প্রতিষ্ঠাত1। ত্রাঙ্গসমাজের 
প্রভাব হাস হইলেও, রাজার প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধা 
দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে, দেখিতে পাই। ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের 
প্রভাব যখন হইতে কমিতে আরস্ত করিয়াছে, একরূপ তখন হইতেই 
আমাদের . শিক্ষিত লমাজ রাজাকে আধুনিক ভারতের নবজীবনের ও 
নবীন সাধনার আদিগুরুদূপে বরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । যে 
হিন্দু-পুনরুখ্খান ত্রাক্মসমাজের কাধ্যের প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হয়, 

বলিতে গেলে তাহারই, একরূপ তার জঙ্মের সঙ্গে সঙ্গেই, ও দেশের 
লোকে, হিন্দু-ব্রাহ্ম-খৃষ্ীয়ান্-মুসলমান-নির্বিশেষে, সকলে মিলিয়া রাজাকে 
আপনার বলিয়! গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। আর তার পর হইতে 
প্রতি বৎসরই রাজার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি যেন বাড়িয়া যাইতেছে। 
ইহার কারণ কি? অতীতের অপরাধ লোকে ভুলিঃ। যায় ঘলিগ়্াই তে 
এরূপ হইতেছে, তাহা'ও বলিতে প|রি না। কিযৎপরিমাঁণে এ কথা লৃত্য 
হাইলেও, এ. ক্ষেতে কেবল এই একই কারণে যে দেশে বাজার প্রভাব 
বাড়িতেছে এমন বলা যায় ন!। ইহার আরও নিগুট কারণ আছে বলিয়া 
যনে হুয়। রামমোহনের ত্রফ্দভাতে আর বর্তমান ব্রা্লযাপ্জে বেক 

গুদ ধাড়াইয়া, গির়াছে। 'ব্াঙ্মদমাজের প্রভার হাসবে. সঙ্গে সঙ্গে 

তিন 



চক্রিত-চিত্র 

রামমোহনের প্রভাব যে বাড়িতেছে, এই প্রন্ডেদও ইহার একট! কারণ 

নয় কি? 

বর্তমান ব্রাঙ্গসমাজ ও রাজ রামমোহন 

বর্তমান ব্রাহ্গদমাজ কেবলই বিরোধ ভাগাইয়াছে, কিন্তু সন্ধি ও 

সমম্থয়ের সুত্র প্রতিঠিত করিতে পারে নাই । রাজা রামমোহন এক 

দিকে যেমন বিরোধ বাধাইয়াছিলেন, অন্যদিকে, রই সঙ্গে সঙ্গে, 
আবার সেই বিরোধ-ভঞ্জন কোথায় এবং কিরূপে হইবে, তারও পথ 

দেখাইয়াছিলেন। এই জন্তই আজ লাকে তার সন্ধি ও সমন্বয়ের 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া, সার প্রতিবাদকে হয় সত্য বলিয়া! গ্রহণ, কিন্বা 
সাময়িক ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেছে । আধুনিক কালে ভারতবর্ষের পক্ষে 
যে কাজটি অত্যাবস্তন₹ ও অপরিহার্ধ্য ছিল, রামমোহন তাহা করিতে 

গিয়াছিলেন। তারই জন্য আছ রামমোহনের প্রতিপত্তি এত বেশী। 

রামমোহনের সমসাময়িক সমাজের অবস্থ। 

রাজ! রামমোহন হইতে বর্তমান ব্রাঙ্গণমাজের আরম্ভ; আর 

রাজার সমকালে দেশের চিস্তা ও সাধনার অবস্থা কি ছিল, লোকের 

তখন কিরূপ মতিগতি, সমাজে তখন কি অভাব জাগিয়াছিল, তারই 

বারা ব্রাঙ্গসমাজ কোন্ অভীষ্টসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করে, ইহার 

কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। রাজার সময়ের কথা 

সাক্ষাৎভাবে সম্যকৃরূপে আমরা কিছুই জানি না বলিলেও হয়। তবে 

রাজার নিজের পুস্তকার্দি হইতেই মেকালের অবস্থার কতকট' 
পরিচয় পাওয়া! যায়। রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া মনে হয় যে সে" 

সময়ে আমাদের হিন্দুনমাজ ঘোরতর তামস অবস্থ।য় পড়িয়াছিল। 

এখন যেমন ইংরাজি-শিক্ষার প্রভাবে লোকের প্রাীন মত ও সংস্কার 

চার 



রাজ। রামমোহন রা 

বিচলিত হুইয়! পড়িয়াছে, সে-সময়ে পারসী ও আরবী শিক্ষার প্রভাবে, 

অতটা! পরিমাণে না হইলেও, শিক্ষিত লোকের মন যে স্বপ্বিস্তর 

সনেহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। রাজা নিজেই 

তার সাক্ষী । প্রচলিত হিন্দুদেববাদে রাজার অনাস্থা জন্মে বেদাস্ত বা 

বাইবেল পড়িয়া নহে, কিন্তু পাটনায় পারসী ও আরবী শিখিতে শিখিতে 

মোতাজোল৷ গ্রভৃতি মোহন্মদীয় যুক্তিবাদী দার্শনিকদিগের গ্রন্থাদি 

পড়িয়!। রাজার প্রথম প্রচারিত পুস্তক--তোহফাতুলই তার প্রমাণ । 

পাঁরসী ও আরবী পড়িয়া রাজার মনে যে সকল জিজ্ঞাসার উদয় হুইয়া- 

ছিল, অপরের মনে বিগ্তাপ্রভাবে যে তাহা জাগে নাই, এরূপ মনে 

করা অসম্ভব। পারসী ও আরবী শিক্ষার ফলে, তখনকার ইল্ম্দার 

লোকের মনে যে নৃতন নূতন জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, ইহ স্চ্ছন্দেই 
ধরিয়া লইতে পারি। তবে রাজার চিত্বকে এই মোহম্মদীয় যুক্তি- 

বাদ যে পরিমাণে অধিকার করিয়াছিলঃ অপরের চিত্কে সেপরিমাণে 

অধিকার করিতে পারে নাই, ইহা ও সতা। তাহারা মনে মনে অতি 

সস্তর্পণে যেসকল সন্দেহ ও অনাস্থ। পোষণ করিয়াছিলেন, রাজ 

তাহাকেই সর্বসমক্ষে অকুতোভয়ে ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। যুগ- 

প্রবর্তক মহাজনের সকলেই এরূপ করিয়া থাকেন। তাহার! সকলেই 

জনমণ্ডলীর নিগুঢ় চিন্তা ভাব ও ভাবনাকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া, 

যাহা অসন্বদ্ধ ছিল তাহাকে স্ুসম্বদ্ধ করেন, যাহ! ৫কেবল আবছায়ানর 

মতন ছিল তাহাকে সর্ধাঙ্গে গ্রকট করিয়! তুলেন? যাহা অন্তঃসলিলার 

মতন ভিতরে ভিতরে গ্রাবাহিত ছিল তাহার জন্য প্রত্যক্ষ খাদ 

কাটিয়া দেন। লোকের মনে যাহা ছিল ন1, মহাপুরুষদের মনে তাহা 

শুন্য হইতে আসিয়া! গজাইয়া উঠেনা। ইহারাও নিজ নিজ কাল- 
শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জগতে নব নব মত ও সিদ্ধান্ত, সাধন ও 

আদর্শের প্রচার করেন! বৈদিক যাগবজ্ঞাদি ল্বন্ধে প্রাচীন আরধ্যাবর্তে 

গাচ 



চর্রিত-চিত্র 

লোকের মনে যে সকল ভাব বিন্দু বিন্দু করিয়! ফুটিতেছিল, তাহাই 
যেন একীভূত ও ঘনীভূত হুইয়। বুদ্ধদেবের মধ্যে মুর্তিমান হইয়াছিল । 
পাশ্চাত্য জগতে ইহছুদায়, গ্রীসে ও রোমে খুষ্টশতাবীর প্রারস্তে ও 

অবাবহিত পূর্বে ষে সকল ভাব লোকের মনে ধীরে ধীরে সঞ্চিত 
হইতেছিল, তাহাকেই কেন্দ্রীভূত ও প্রত্যক্ষ করিয়! যীশুধুষ্টের প্রকাশ ও 
গ্রতিষ্ঠা হয়। অধুনাতন কালে আমাদের এই বাজালা দেশে বছু- 
লোকের অন্তরে যে বৈষ্ণবী ভাব অতি যুছভাবে প্রবাহিত হই তেছিল, 
তাহাকে ঘনীভূত করিয়াই মহাপ্রভুর অবতার হয়। দেশে যাহা প্রশ্ফুট 
নাই মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহা! প্রশ্মুট, দেশে যাহা মুক মহাপুরুষদিগের 
মধ্যে তাহ! মুখর, দেশে যাহা! নিরাকার ও অমুর্ত ভাবরূপে বিদ্কমান 
থাকে মহাপুরুষগণের মধ্যে তাহাই সাকার ও মূর্তিমান হয়। 

রাজা রামমোহনের সময়ে এবং তাঁর জন্মের পূর্ব হইতেই দেশে 
একটা নূতন ছিজ্ঞাস। যে জাগিয়াছিল, রাজার নিজের জীবন ও 

প্রচারই তার সাক্ষী। আর এই জিজ্ঞাসার আশ্রয়েই রাজার ত্বা- 
স্বেষণের সুচন! ও ক্রমে তার ধর্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজার 

পুস্তকাদি পড়িয়া! বেশ বুঝা যায় ষে সে-সময়ে লোকের মনে পুর।তন 

কিছদস্তী ও প্রচলিত ক্রিয়াকর্মের প্রতি স্বপ্পবিস্তর অনাস্থা জন্মিয়া- 

ছিল। কিন্ত এই অনাস্থাতে তখনও লোকের ধর্মসাধনে বহিরঙ্গের 
ক্রিয়াকলাপাদিতে কোন বিশেষ পার্থক্য জন্মাইতে পারে নাই। 

এদেশে বহুকাল হইতেই ধর্মের দুইটা দিক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
একটা সামাজিক, একটা ব্যক্তিগত; একট! বাহিরের আচার-আচরণের 
দিক, আর একটা ভিতরের সাধনভজনের দিক! বাহিরে ধাহার। 
কর্মকাণ্ডের অন্থুসরণ ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন, দ্িতরে 
তাহারাও অনেকে প্রকৃতপক্ষে বৈদ্বাস্তিক সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া, 

নিগুণ ব্রন্মেরই সাধন! করিতেন। বনহুতর তান্ত্রিক সাধকের! এইরূপে 

ছগ 



রাজ! রামমোহন রায় 

বাহিরের প্রতীকোপাসনাতেও যোগদান করিতেন, আবার ভিতরে, 
নিজেদের অন্তর লাধনেতে “ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ)” মন্ত্রের সাধন এবং 

“সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” “সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম” প্রভৃতি নামও জপ করিতেন। 
কিন্তু অতি অন্নসংখ্যক সাধুমহাস্ত ব্যতীত, আর কেহই প্রায় এই 
অন্তরঙ্গ সাধনের মর্ম ও মাহাত্ম্য ভাল করিয়া বুঝিতেন না; যগ্ত্রারঢের 

মতন এসকল নামজপাদি করিতেন মাত্র। এই সকল কারণে ধর্ম 

প্রাণহীন, কর্ম অর্থহীন, আচার শ্রদ্ধাহীন ও সিদ্ধান্ত বিচারহীন হইয়া 

পড়িয়াছিল। সংসার পরমার্থশৃন্ট হইয়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিতের! শাস্ত্রের 
দোহাই দিতেন, কিন্তু শাস্ত্র জানিতেন না । সাধারণ লোকে গড্ডলিকা', 

প্রবাহের মতন তীহাদের অনুশাসন মানিয়া চলিত, কিস্তু কোন 

কিছুরই অর্থ বুঝিত না। লোকের অন্তৃষ্টি ও অতীন্ত্রিয়ান্ভূতির পথ 
বাহ্ক্রিয়াকলাপাদির বাহুল্যে একেবারে বন্ধ হুইয়াছিল। রাজার 
পুস্তকাদি পড়িয়া আমর! সে-কালের সমাজের এই চিত্রই প্রাপ্ত হই। 
আর এই ঘোরতর তামসিকত ইহসর্দস্বতা অঙ্ঞানতা ও নিজীবতা 

হইতে দেশের লোককে উদ্ধার করিবার জন্তই রাজ! একদিকে প্রাচীন 
শাস্ত্রের প্রচার, অন্তদিকে শাস্ের প্রকৃত অর্থ লইয়। প্রতিপক্ষীয়দিগের 

সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমে বর্তমান ব্রাঙ্ষসমাজের বীজ- 

স্বরূপ ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন । 

রাজা ধন্মপ্রবর্তক নহেন, ধশ্মব্যাখ্যতা মাত্র 

রাজাকে যীষ্ত বা মোহাম্মদ, বুদ্ধদেব ব! শ্রচৈতন্ত মহাগ্রভূর্র মতন 

ধর্ম বা সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপে দেখিলে চলিবে না। রাজা! কোন নূতন 
সাধন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। রাজ নিজে তান্ত্রিক সাধক 
ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক সাধনের মূল ব্্গ- 
জান । মহাঁনি্বাণ তগ্রাদিতে তার ন্ুম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 

সাত 



চরিত-চিত্র 

এসকল তন্ত্র অধৈত ব্রক্ষসিদ্ধাস্তের উপরেই গ্রতিহ্ঠিত। আমাদের 
ঘাঙ্ালা দেশে যাহারা এপধ্যস্ত তান্ত্রিক সাধনে কোন প্রকারের 

উৎকর্ষ বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহারা সকলে অধৈত-্রন্ধাত্ববুদ্ধিকেই 
চরম মুক্তি বলিয়৷ গিয়াছেন। রাজার নিজের সাধন এই তান্ত্রিক 

্রহ্মজ্ঞানেরই সাধন ছিল। তার পুম্তকাদি পড়িয়া ও তাহার সম্বন্ধে 

যেসকল কিন্বদস্তীর সন্ধান পাওয়া! গিয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তই 
করিতে হয়। আর যেমন সাধন-বিষয়ে রাজ! কোন নুতন পন্থার 

আবিষ্কার বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তত্বসিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ কোন 

একান্ত নৃতন মত প্রতিষিত করেন নাই। এইজস্তাই রাজাকে একটা 
নুতন ধর্ের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়! গ্রহণ করা যায় না, করিলে 
তার কাধ্যের সত্যতা ও গুরুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়। 

কিন্তু রাজা! নৃতন সাধন বা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা নৃতন 
ধর্ম প্রবর্তন না করিলেও, তিনি যে কাজটি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 

তাহার গুরুত্ব বা! মর্য/াদ। সামান্ত নহে। রাজ। ধর্শ-প্রবর্তক নহেন, 

কিন্তু ধর্মব্যাখ্যাতা। তিনি নৃতনের প্রত্ষ্ঠী করেন নাই কিন্ত 
পুরাতনের সময়োপযোগী সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব পুর্ব্ব খষি ও 

মনীষিগণ যেমন নিজ নিজ ধুগসম্মত ব্যাখ্যার দ্বারা সনাতন ধর্মের 
ধারাকে অনুপ রাখিয়া! গিয়াছিলেন, রাজাও তাহাদেরই পদাস্ক 

অনুসরণ করিয়। সেই কাজই করিয়াছেন। সনাতন ধর্মের খাত 

বহুবিধ সংস্কারে ভরিয়! উঠিয়াছিল, বহুবিধ কল্পনাজালে সংকীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছিল। রাজা সেই খাতের পঙ্কোদ্ধার করিয়। তাহাকে গভীর ও 

প্রশস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 

এঁতিহাসিক ধর্শ্দের বিকাশ-প্রণালী ও হিন্দুধর্মের গতিশীলতা 
এইভাবে প্রাচীন শীন্ত্রাদির নৃতন নৃতন ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্ফত্রই 

আট 
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প্রাচীন এঁতিহাসিক ধর্সকল আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকতা 

অক্ষু্ন রাখিয়া, যুগে যুগে তত তৎ যুগের যুগসমস্তার মীমাংস! ও নধ নব 

যুগপ্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ ভাবে পুরাতনের 
সঙ্গে নৃতনের সমন্বয় ও সঙ্গতি না হইলে জগতের কোন প্রাচীন ধর্ম 

আজ পর্যন্ত টিকিয়। থাকিতে পারিত না। ফলতঃ আমরা স্ুলদৃষ্টিতে 
এসকল প্রাচীন ধর্মকে যতটা স্থবির মনে করি, তাহার কোনটিই 
ততট। স্থবির নহে । আমর! বৈদিক ধর্মকেই আমাদের বর্তমান হিন্দু 

ধর্মের মূল মনে করিয়] থাকি 7; কিন্তু একটু হুম্মভাবে পরীক্ষা! করিয়। 

দেখিলে খগ্রেদের ধর্মের আর আজিকাণ হিন্দুধর্ে যে আকাশ- 
পাতাল-প্রভেদ তাহ! প্রত্যক্ষ করিতে পারি । বেদের পরে উপনিষদ । 

এই উপনিষদের ধর্মই কি আজিকার হিন্দুধর্ম ? উপনিষদের পরে 
পুরাণ। প্রাচীন পুরাণের ধর্শই কি আজ অক্ষুগ্র আছে? যে 

মন্ুস্বতির দোহাই দেই, সেই স্থৃতিও ত সকল বিষয়ে আজ আর 
চলে না। অথ সকলেই বেদ স্থৃতি সদাচারকে ধর্মের প্রামাণ্য বলিয়! 

প্রচার করেন। ইহার অর্থ এই নয় কি যে” বেদের অর্থ আজ 
আমরা আর সাক্ষাৎভাবে বেদের শব্দেতে অন্বেষণ করি না, বেদের 

আধুনিক ভাষ্যেই তাহা খুঁজিয়৷ থাকি । এই বেদভাম্যেও বেদের 
সকল মর্থ প্রকাশিত হয় নাই। উপনিষদে, উপনিষদের ভাষ্যে; 

মহাভারতে ও ভাগবদগীতাতে ; মন্গু প্রভৃতি প্রাচীন স্থৃতি ও এই সকল 
প্রাচীন স্থৃতির আধুনিক ব্যাখ্যাতেই আমরা এখন বৈদিকধশ্মের মর্থ 
অন্বেষণ করিয়! থাকি । এই বৈদিকধর্্ম একাস্ত স্থবির ও অপরিবর্ডিত 
থাকিলে, আজিও আমর! ইন্ত্রবরুশাদিরই পূজা করিতাম। আজিও 
ঘজ্জধূমে দেশ ছাইয়! থাকিত। আঙ্জিও নিয়োগাদি হীন-আচার সমাজে 
প্রচলিত থাকিত। উপনয়নাদি শ্রেষ্ঠতর সংস্কারও রঘুনদ'ন-উদ্ধৃত 

'ুছন্ারদীয পুরাণের নজীরে ত্রিরাত্রের ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয়ে আসিয়। 

নয় 



চপ্সিত-চিত্র 

শেষ হইত না এবং কেবলমাত্র বারকয়েক গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করিয়!, 

অষ্টমবর্ধীয় ব্রাঙ্ণকুমার সমাবর্তনপূর্ধ্ক বিবাহের যোগ্যত! লাভ করিতে 
পারিত না। ফলত; শান্ত্রান্থুগত্য ধর্মের গতিকে কোথাও রোধ করে 

নাই বা করিতে পারে নাই, কেবল যোগ্যাযোগ্যনিরবির্বশৈষে প্রক্কতি- 

পুঞ্জের প্রাকৃত বুদ্ধির অরাজকত! হইতেই ধর্মসাধন ও ধর্মনীতিকে 

রক্ষা! করিয়া আদিয়াছে। হিন্বধর্কে আমরা স্থুলদৃষ্টিতে যতই গতান্ধ- 
গতিক কিনব! স্থবির মনে করি না কেন, শাস্ত্রগুরু মানিয়াও এই 
ধর্ম বৈদিক সময় হইতে আমাদের বর্তমান সময় পধ্যস্ত হাজার 
হাজার ধুগ ধরিয়! যে একই আকারে ছিল, তাহা নহে। যুগে যুগে 
ইহার বনুতর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন ঘটিয়াছে। প্রত্যেক 

সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনাপন প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ইহার 
নুতন নূতন অর্থ করিয়াছেন, নব নব পন্থার আবিষফার করিয়াছেন, 

অনেক অনুপযোগী প্রাচীন মতবাদ ও সাধন ও সংস্কারাদি বর্জন 

করিয়াছেন, অপর ধর্মের নিকট হইতেও বহুতর নৃতন সিদ্ধান্ত ও 
সাধন গ্রহণ করিয়৷ -এই প্রাচীন ধর্মের পুই্রিসাধন করিয়াছেন। 

প্রথমে যাহা একজন সাধক বা সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজের অপরোক্ষ 

অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহ! দশজনে গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইহার আবার নূতন শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। এই সকল নৃতন শান্তর 
কালে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রের অন্তভূক্ত হইয়৷ প্রাচীনের ন্তায় প্রামাণ্য- 
মর্ধ্যাদা লাভ করিয়াছে। এইকূপে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি বন্তর 
সাম্প্রদায়িক দিদ্ধান্ত সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রেরে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। 
এসকল দেখিয়! গুনিয়! হিচ্দুধর্্মকে স্থবির বল! যায় কি? 

ৃ্িয়ান ধশ্নে গতিশীলতা 
কেবল হিন্দুধর্ম নহে, জগতের কোন প্রাচীন ধর্মই বস্ততঃ 

দশ 
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স্থবির ও গতিহীন হইয় পড়িয়া! নাই। খু্ীয়ানের। বাইবেলকে অতি" 

প্রাকৃত ও অভ্রানস্ত শাস্ত্র ধলিয়া মানেন ও যীশুখুষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার- 
জ্ঞানে পূজা করিয়! থাকেন। কিন্তু গুথম থৃষ্টশত্াবীতে এই বাইবেলের 
প্রতিষ্ঠাই হয় নাই; যাহাকে পুরাতন ধর্পুস্তক বলে, তাহ! যীণুর 
জন্মের বছ পূর্ধ্ব হইতেই ইছুদা-সমাজে আপ্তবাক্যরূপে গৃহীত হবলেও, 

তখন পর্য্যন্ত থৃষ্রীয়ানেরা তাহাকে নিজের করিয়া লয়েন নাই। 

তারপরে ষখন বর্তমান বাইবেল গড়িয়। উঠিল, তখন হইতেই কি 
থুষ্টধর্ম একভাবে পড়িয়া আছে? এই বাইবেলের উপরেই থুষ্টীয়ান 

সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা আপনাপন প্রত্যক্ষ সাধনাভিজ্ঞতার দ্বার! 

নৃতন নৃতন মতবাদ এবং সাধন-পন্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
নিজ নিজ অভিমত-অনুযায়ী বাইবেলের অর্থ করিয়া, থুষ্টীয়ান-ধর্থে 

কত কত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে । আর 
এসকল কি থুষ্টধর্শের একান্ত স্থষিরতার পরিচয় দিয়া থাকে ? 
অন্যদিকে সকল থুষ্টীয়ানই যীশুধুকে আপনার একমাত্র উপান্ত বলিয়া 

গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলের প্রাণগত সাধনের যীশু কি একই ব্স্ত? 

প্রাচীনকালে এলেক্জেগ্ডি,য়ায় যে যীগুতববের প্রচার হইয়াছিল, রোমের 
যীন্ুতত্ব কিঠিক তাহাই? আর তার পরে এই সতের-আঠার শত 
বংসর ধরিয়া থুষ্টীয়ান সাধকদিগের ভিতরকার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে 
যে ষীণ্ড বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তিনি কি প্রথম থৃষ্টশতাব্দীর লাধকদিগের 

ষীণ্তড? যীণ্ড নাম রহিয়াছে, যীন্তর ইতিহাস এবং কিন্বাস্তীও এই 
আঠার-উনিশ-শত বংসরকাল প্রায় একই রহিয়াছে । কিন্তু যুগে যুগে 
ৃষ্টায়ান সাধকদিগের ভিতরে এক এক নুতন বীপ্ু-মুস্তি ও বীন্ত-প্রক্কতি 
ছুটিয়। উঠ্িয়াছে ও উঠিতেছে। একথা কি অস্বীকার করা যায়? আর 
এসকল বিচার করিলে থৃষ্টধর্মকে কি একাস্ত পরিবর্তনবিমুখ ও স্থবির 
বলা যাইতে পারে? 

এগার 
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সুগম বিচারে জগতের কোন প্রাচীন ধর্মকেই স্থির বলিয়! প্রমাণ 
কর! সম্ভব নব। এসকল ধর্দ্ের নাম একই আছে। কিন্তু দূপ ব্দলাইয়! 

গিয়াছে ও প্রতিদিনই বদলাইয়া যাইতেছে । শব ঠিক তাহাই আছে। 

কিন্তু শব্দার্থ পরিবর্তিত হইয়া! গিয়।ছে ও যাইতেছে । আর এইভাবেই 

ধর্মের নিত্যত্বের সঙ্গে তার অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় পরিবর্তনাদদির সঙ্গতি 

রক্ষ। পাইয়াছে। সাধকেরা ও সিদ্ধ মহাপুরুষের। বা! যুগ-প্রবর্তক মনীষী 
ও চিন্তানায়কগণ বুগে ধুগে প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কারাদির নব নব ব্যাখ্য। 
এবং পুরাতন শব্দে নৃতণ মর্্ ও পুরাতন কর্মে নূতন উদ্দেশ্ঠ সম্নিবিষ্ট 
করিয়! একই সঙ্গে ধর্মধারাকে অপ্রতিহত রাখিয়া ধন্মের বিকাশকে 

পরিচালিত করিয়াছেন । 

রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতে ঠিক এই কাজটিই 
করিয়াছিলেন। তিনি নৃতন সিদ্ধান্তের বা সাধনের প্রতিষ্ঠা করেন 
নাই, কিন্তু পুরাতন সিদ্ধান্ত ও সাধনকেই বর্তমানের উপযোগী 
করিতে চেষ্ট। করিয়।ছিলেন। 'এইজন্যই তিনি হিন্দুধর্ম হইতে স্বতন্ত্র 
হিন্দুধর্মের বা অন্য কোন ধর্মের প্রতিদন্দী ব্রান্মধর্ম নামে একটা 
নৃতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কিন্তু হিন্দুধর্শের সন।তন 

সার্বভৌমিকতাকে আকারিত করিয়াই যেন সকল ধর্মের, মকল 

সম্প্রদায়ের, সকল মতবাদীর ও সকল সাধনাবলম্বীর একট। সাধারণ 

সম্মেলন-ভূমিরূপে ব্রহ্মদভার প্রতিষ্ঠা করেন। 

রামমোহনের কর্মের মূল লক্ষ্য ও প্রকৃতি 

ইংরেজি ১৮২৮ খুষ্টাব্ে এই ত্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়। কিস্তইহার 
পুর্ব হইতেই রাঁজা বেদান্ত ও উপনিষয়াদির মূল ও আ্ন্থুবাদ প্রচার 
করিয়া এই ব্রহ্ষদভার জমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১৮১৫ খুষ্টাব্ধে 
তার “বেদাস্তগ্রছ” প্রচারিত হয়! আর এই বংসর হইতে ১৮২৭-২৮ 

বার 



রাজ! রামমোহন রায় 

পর্যন্ত রাজা যে লকল শাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার ঘারাই তার কার্যের 

লক্ষ্য ও মূল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই সকল প্রচার 

কার্যের দ্বারাই ব্রঙ্গসভার প্রতিষ্ঠাতে তিনি কোন্ লক্ষ্য লাভ করিবার 

আশা করিয়াছিলেন তার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আর এখানে প্রশ্ন 
উঠে-(১) রাজ| পুরাতন শাস্ত্র প্রচার করিতে গেলেন কেন? 

জগতে যাহার এ পধ্যন্ত কোন নূতন ধর্ের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন, 
তাহারা কেহই ত এবরপভাবে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রচার করেন নাই। 

তাহারা নিজেদের আদেশ ও উপদেশই প্রচার করিয়াছেন, কখনও ঝ। 

প্রাচীন প্রবক্তাদের মতামতের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু গ্রাচীন 

শীস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিতে যান নাই। রাজ! জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশান্ত 

হইতে মন্কিউর ভি কনওয়ে সাহেবের মতন আপনার মনোমত শ্লোকাদি 
সংগ্রহ করিয়া একটা 38০:60 £১1)11)0106%, কিম্বা মহধি দেবেন্ত্রনাথের 
মতন উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়া একট! নূতন ব্রাঙ্গধর্ম, কিা ব্রহ্ম। নন্দ 

কেশবচন্দ্রের মত একখানা নুতন গ্লোকসংগ্রহ প্রচার ন1 করিয়া, গোটা 
বেদাস্ত ও উপনিষদাদি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের প্রচারে প্রবৃত্ত হইগেন 
কেন? (২) রাজ! হিন্দুশান্ত্রের আর সকল গ্রন্থ ছাড়িয়া বেদান্ত ও 

উপনিষদ গ্রচার করিতে গেলেন কেন? তিনি নিজে তান্ত্রিক সাধক 

ছিলেন। তার গুরু তান্ত্রিক মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু এ সত্বেও 

রাজ। প্রথমে তন্ত্রের প্রচার ও ব্যাখ্যা ন| করিয়! বেদাস্ডের ও উপনিষদের 
প্রচার ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? আর উপনিষদের মধ্যেও 

তিনি ছান্দোগা, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, কৌধফিতকী প্রভৃতিকে বাদ 

দিয়া, সকলের আগে কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাক এই পাঁচখানির 
প্রচারে ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? কুলার্ণব-তন্ত্রের পঞ্চম 
অধ্যায়ের প্রথম উল্লাসের মূল রাজার গ্রস্থাবলীর মধ্) পাওয়া যায়। 

কিন্ত তিনি এই তন্ত্র কোন্ সময়ে প্রচার করেন, তাহা জানা নাই। 

তের 



চরিত-চিন্ত 

আর যে সময়েই প্রচার করুন না কেন, এই তত্্ ব্রহ্মভ্ঞান বা আত্ম- 
ও।নের মহাত্মা প্রচার করিয়াছে; রাজার প্রকাশিত গ্রন্থে ইনার যে 

অংশ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেও বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনের. দ্বার! 

আত্মজ্ঞান বা ব্রন্ধজ্ঞান লাভেরই উপদেশ আছে । এই তন্ত্রের সঙ্গে 

কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । যে 
কারণে রাজ! বেদান্ত ও কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদের প্রচারে প্রবৃত্ত 

হন, সেই কারণেই কুলার্ণব-তন্ত্রেরে এই অংশেরও প্রচার করেন। 

প্রশ্ন এই--এই কারণটি কি? 

শান্্রপ্রামাণ্য বিষয়ে রাজার মত ও তাহার মীমাংসা-প্রণালী 

রাজার পরবর্তী ব্রাহ্মমাজের আচার্য্যগণ শান্ত্রপ্রামাণ্য অস্বীকার 

করেন। কিন্তু রাজ! শাস্ত্র মানিতেন। আর তিনি কেবল বেদকেই 

একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়৷ মানিতেন, এমনও বল। যায় না) পুরাণ 
তন্ত্র গ্রভৃতিকেও প্রামাণ্য বলিয়৷ শ্বীকার করিয়াছেন। প্রতিপক্ষীয়দের 

সঙ্গে বিচারে তিনি বেদবাক্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ তন্ত্রা্দি হইতেও 
প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তার প্রতিপক্ষীয়ের! ষে সকল পৌবাণিক 
প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, রাজা কোথা ও তাহার মর্যাদা অন্বীকার 

করেন নাই; কিন্তু আপনি স্বপক্ষীয় বনুবিধ শ্লোক উদ্ধার করিয়া 

শাস্ত্রের ধারাই শান্ত্রকে খণ্ডন করিয়াছেন। অথব! খণ্ডন করিয়াছেনও 
বলা সঙ্গত হয় না। এরূপ খগ্ুনের দ্বারা শাস্ত্রের শ্ববিরোধিতার 

প্রতিষ্ঠা হয়। আর যাহার মধ্যে এইরূপ সাংঘাতিক শ্ববিরোধিত। 
আছে, যাহা একবার এক বস্তকে 'হা' ও আরবার তাগাকেই 'না, 

বলিয়াছে, এমন শাস্ত্রের প্রামাণ্য-মধ্যাদা কিছুতেই প্রতিষ্ঠ! কর! সম্ভব 
নহে। এই অন্ত রাজ! প্রতিপক্ষীরদের শান্ত্-প্রামাণের বিরোধী শান্তর- 
গ্রমাণ উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। কিন্ত এই আপাত 

চৌঙ্গ 



রাজা রাষমোহন বায় 

বিরোধের মীমাংসা কোথায়, তাহাও সর্ধদা দেখাইয়া দিয়াছেন। 

রাঁজা যদি কেবল শান্ত্-গ্রমাণের দ্বারা শাস্তর-প্রমাণ কাটিয়াই ক্ষান্ত 

থাকিতেন, তাহা! হইলে তিনি ওকালতি করিয়াছেন, এনপ মনে 
করিতে পরিতাম। কারণ ইহাতেই তার নিজের পক্ষ সমধিত হইত । 
আত্মমত প্রতিষ্ঠার জন্ত এদতিরিক্ত কিছু বল! বা স্বীকার বা প্রতিষ্ঠা 

কর! তার পক্ষে আবশ্তক ছিল না। কিন্তু আত্মমত"প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা 

সত্য-প্রতিষ্ঠার দিকে তার বেশী দৃষ্টি ছিল। এইজন্যই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে 
শান্ত্র-প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, তারই সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র কিরপে এই 

বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, অধিকারীভেধে, শেষ্ঠ-নিকুষ্ট সর্ববিধ উপাসনাই 
প্রচার করিয়াছেন, কোন্ অগ্গশাঁসন 'বা নিম্ম অধিকাতীর কোন্টি বা 
উচ্চতর অধিকারীর জন্ত বিহিত হইয়াছে, এই ভাবে রাজ! গ্রাতিপক্ষীদের 

মত গ্রহণ করিয়াও সর্ধরদাই তাহাকে অতিক্রম করিয়! যাইতেন এবং 
এই পথেই শান্ত্র-বাক্যের আপাত ম্ববিরোধিতা-দোষ খণ্ডন করিতেন । 
যে শাস্ত্র মানে না, তার পক্ষে এতট! শ্রমস্বীকার স্বাভাবিক নহে। 

রাজা শান্ত্-প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। আর এইজন্তই শান্ত্-প্রচারে 
এরূপ যরববান হইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রপ্রামাণোর সঙ্গে সঙ্গে রাজা 

অধিকারীভেদও মানিতেন। অধিকারীভেদে শান্ত্রান্ুগত্যের তারতম্য 

হইয়া থাকে । ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে রাজ! কহিয়াছেন-- 

শান্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে- নানা- 
প্রকার বিধি আছেঃ বামাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি, 
অঘোঁরাচারের এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাহাদিগের প্রতিষা 
পুজার বিধিতে যে সকল শাস্ত্রের পর্ধ্যবলান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ 
নানাবিধ পণ্ড যেমন গে শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী যেমন 

শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বখ বট বিশ্ব 

তুলসি প্রভৃতি যাহ! সর্ধদ! দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে 

পে 



চরিত্র-চিত্র 

তাহাদিগেরও পুজার নিমিত্ত অধিকারীবিশেষে বিধি আছে--যে 

যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথা হি--. 
অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রান্যক্তান্তঃশৈষতঃ ॥ 

অতএব শাস্ত্রে গ্রতিমা-পৃজার বিধি আছে কিন্তু এঁ শাস্ত্রেই কহেন 
যে, যে সকল অক্জ্ানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে মমর্থ নহেন, 

তাগাদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পুজার অধিকার হয়। 

রাজার সিদ্ধান্তে শান্ত, বিচার ও স্বানুডৃতি 

রাজা শান্তর মানিতেণ, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তরারথ নির্ধারণে 

বিচারের পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও কহিতেন। হিন্দুর শাস্ত্র 
বিচারে একথা বলা অনাব্্তক ছিল। কারণ হিন্দুর শাস্ত্রগ্রামাণ্য 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই মীমাংসার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আর 

মীমাংসামাত্রেই বিচারের আশ্রয়ে মাপনাপন সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছে । শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সঙ্গতি, সমন্বয় এই পাঁচটি সোপানের 
উপরেই মীমাংস! গড়িয় উঠিয়াছে। খুষ্টীয়ান শাস্ত্রে এর্ূপভাবে বিচারের 

মর্ধ্যাদা! প্রকাশ্তভাবে স্থাপিত না হইলে, তারও মীমাংসা আছে। 
খুষ্টীয়ান মীমাংসার নাম ৪৪৮০৪ ও 4১9০1980155) তাহাতেও 

বিস্তর বিচার আছে। রামমোহন খুষ্টায়ান শাস্ত্রের বিচারেও এই 
মীমাংসার পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেখানেও তিনি শাস্ত্রের 
প্রামাণ্য শ্বীকার করিয়া, শাস্তার্থ-নির্ণয়ে শ্বানুভূতির বা 0৫15866 
19387251১€এর দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । কিন্তু বছতর প্রোটেষ্ট্যাপ্ট. 

ৃষ্টীযান যেভাবে এই স্বানুভূতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়। থাকেন, রাজা 

ঠিক সেভ।বে করেন নাই। ইহারা শাস্ত্রের উপরে নিজ্জের অন্ভডিমতকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ মনোমত করিয়।-শাস্ত্রার্থ নির্ণয় ও 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহ! নিজের নিকট সত্য ব। সঙ্গত ছইল না, 

যোল 
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তাহাকেই বর্জন করিয়া থাকেন। রাজ! ঠিক তাহা করেন নাই। 
রাজা আমাদের প্রাচীন মীমাংসার পথ অবলম্বন করিয়া, একদিকে 
যেমন শাস্তার্থ-নির্য়ে বিচার ও ম্বাভিমতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, অন্ত- 
দিকে সেইরূপ শ্বাভিমতের প্রামাণ্য-নির্ণয়েও তিনি শাস্ত্রের অর্থাৎ 
প্রাচীনকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের এবং যুক্তির অর্থাৎ সার্ব- 
জনীন মনস্তত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । রাজার সিদ্ধান্তে শাস্ত্র গুরু 
এবং ম্বাভিমতের একবাক্যতার উপরেই সমুদায় সত্যের ও প্রামাণ্যের 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইউরোপীয় যুক্তিবাদদীগণের মতন রাজা সত্য-নির্ণয়ে 
একান্তভাবে স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া! চলেন নাই। পরবর্তী 

ব্রাহ্মগণ ইহ। করিতে যাইয়াই রাঙ্জার পথ হইতে সরিয়! পড়েন। 

রাজার শান্তর-সিদ্ধান্তে বেদ ও পুরাণাদির প্রামাণ্য 

রাজা আধুনিক আধ্যসমাজের মতন কেবলমাত্র বেদকেই প্রামাণ্য 
শাস্ত্র বলিয়াও গ্রহণ করেন নাই) পুরাণ, তন্ত্র, এমন কি ইহদার 
ধর্ম-পুস্তক ও খুষ্টীয়ানের বাইবেল প্রভৃতি অন্তান্ত দেশের ও সম্প্রদায়ের 

শান্ত্রকে পর্য্যন্ত প্রামাণ্য-মর্যাদা দান করিয়াছেন । বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান- 
সাধকের! উপনিষদ, ব্রন্গহুত্র এবং ভগব্দগীতাকেই ব্র্গজ্ঞানের তিনটি 

প্রশ্থানরূপে সর্বাপেক্ষ! আদর করিয়! থাকেন। কিন্তু শান্ত্প্রামাণ্য 

হিসাবে রাজ! এই প্ররস্থানত্রয়কে পুরাণতন্ত্রাদির উপরে স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন কি না, সন্দেহ। মন্গুর মত আশ্রয় করিয়া রাজা একথা 

কহিয়াছেন সত্য যে “যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কছে তাহা 

অপ্রমাণ” ; কিন্তু ইহা প্গ্রস্থের মান্তামান্তের সাধারণ নিয়ম মাত্র ।” 
অন্ত পক্ষে হিন্দুদিগের পুরাণতন্ত্রাদিগকে দাক্ষাৎ বেদ না হইলেও “বেদের 
অঙ্গ” বলিয়! ম্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত 

“ইহাঁও বিশেষরূপে জান। কর্ততব) যে তন্ত্রশান্ত্রের অস্ত নাই, 

সতের 
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সেইরূপ মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপ-পুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্র্ 
অতি বিস্তার এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও 
তন্ত্রাদির টাকা আছে ও যে, যে পুরাণাদির বচন মহাক্গনধূত হয় 
তাহারি প্রামাণ্য অন্তথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া! বচদ 
কহিলে প্রামাণ্য হয় এমত নহে। অনেক পুরাণ ও তত্ত্রাদি 
যাহার টাকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক 
হইবার সম্ভব আছে”".."মতএব সটাক মহাজনধূত পুরাণ তত্তরাদির 
বচন মানত হয়েন।” 

আর এইখানেই আমর! রাজা প্রামাণ্য-শান্ত্র বলিতে কি বুঝিতেন, 
এবং এই প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়, ইহা অতি পরিফারভাবে 
দেখিতে পাই। প্রথমে যে শাস্ত্রের টাকা আছে, রাজ! তাহাকেই 
প্রামাণ্য বলিয়৷ গ্রহণ করিতেছেন। এখানে তিনি পুরাণ ও তন্ত্রাদির 
সম্বন্ধেই এই টাকার কথা কহিতেছেন) বেদ উপনিষদ সম্বন্ধে কহেন 
নাই। কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই মীমাংসা দর্শনের দ্বার! বেদার্ঘ. 
নির্ণধের পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে । এখন বেদের অর্থ কেবল বেদের 
শব্ধেতে কেহ খোজে না, লোকে মীমাংসার সাহায্যেই বেদার্থ-নির্ণয় 
করিতে চে করে। জৈমিনি-ুত্র বেদের কর্মকাণ্ডের এবং বাদরায়ণ- 
সুর বা ব্র্মন্ত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের অর্থ কি করিয়া নির্ণ 
করিতে হয়, তার পথ দেখাইয়াছেন। এই পথ ধরিয়া, এই সকল সুত্র 
প্রয়োগ করিয়াই এখন লোকে বেদার্থের বিচার করে। আর এই সকল 
মীমাংসার হুত্রও যুক্তি এবং স্বান্গভূতির আশ্রয়েই প্রতিঠিত হইয়াছে। 
পুরাণতন্ত্রা্দির মীমাংসা-শান্ত্র নাই, কিন্তু টাকা আছে। আর এসকল 
শানত্রেরপ্রক্কত অর্থ কি, টাকাকারেরা যুক্তি ও বিচার অবলঘনে, পূর্বা- 
পরের সঙ্গে সামঞ্জস্ত প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাই নির্ধারণ করিতে চেষ্টা. 
করিয়াছেন। যে সকল পুরাপ-তঙ্ত্ের টীকা আছে অর্থাৎ যাহার অর্থ 
আঠার 
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নির্ণয়ে পর্ডিতের! ধুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া, পুর্ব্বাপরের সঙ্গে 
সামঞ্জ ও সঙ্গতির প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছেন, রাঙ্গা কেবল সেই 

সকলকেই প্রামাণ্য বলিয়! শ্বীকার করিয়াছেন ) যুক্তি ও বিচারের 
কষ্টিতে যার পরীক্ষা হয় নাই, তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। 

এসকল ছাড়াঃ টীকা ন1 থাকিলেও মহাজনের! যে শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, 
রাজা তাহারও প্রামাণ্য ত্বীকার করিয়াছেন। নিজের অপরোক্ষ- 

অনুভূতিতে সত্যের সাক্ষাৎকার ধাহার!। লাভ করিয়াছেন, নিজের সাধনের 
দ্বার! যাহার! সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারাই মহাঁজন। মহাজনের! 

পুরাণ-তন্ত্রাদির যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন; তাহার! নিজেদের সাধনা- 

ভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছেন, ইহা সহজেই মানিয়। 
লইতে পারা যায়। অতএব মহাজনদিগের সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা সমধিত 
বলিয়া তাহার্দের উদ্ধত বচনও প্রামাণ্য। শান্ত্রগ্রামাণ্য সম্বন্ধে রাজার 

ইহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয় মনে হয়। ব্রাঙ্মমমাজের পরবর্তী আচা্যগণ 
এই বিষয়টি এইরূপে তলাইয়! দেখিলে, একাস্তভাবে সকল শান্ত্র-প্রামাণ্য. 
বর্জন করিয়া, শ্তদ্ধ ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরে ধর্মবস্তকে গড়িয়া তুলিতে 
যাইতেন বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ রাজার লি্ধাস্ত ও 
মতবাদ হইতে কতটা যে সরিয়া পড়িয়াছেন, পরবর্তীকালের ইতিহাসে 

তাহ] দেখিতে পাওয়৷ যায়| 

রাজা বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, পুরাণ, তগ্র প্রাচীন সকল ধর্ম- 

গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলিয়! গ্বীকার করিয়াও, কেন পুরাণ অস্ত্রা্দির 
প্রচার না করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? 
আবার উপনিষদও অনেক 7 এ সকল উপনিষদের মধ্যেই বা রাঁজ! কেবল 
পাঁচখানি মাত্রই প্রকাশ করিলেন কেন? ছান্দোগ্য ও বুহদারণা ক. 
বৃহৎ গ্রন্থ, কিন্ত কেবল আয়তনের বিস্তৃতি দেখিয়া! যে বাজ! এ ছু'খাঁনির 

প্রচার ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, এমন কল্পনা! করা যাঁয় না। 

উনিশ 



চরিত-চিত্ত 

অগ্ঠদিকে, প্রশ্ন-উপনিষদ, তৈত্তিরীয়-উপনিষদ, এতরেয় বা! শ্বেতাস্বতর 
কিন্বা কৈষতকী-ব্রাঙ্মণোপনিষদ প্রভৃতি ত তেমন বড় নহে। কিন্তু 

রাজ! এগুলির প্রচারে ও অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহার কি 

কোনও নিগুড় কারণ ছিল? 

রাজার বেদাস্ত ও উপনিষদ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য 

রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া, আর তাঁর সমসময়ে দেশের অবস্থার 

আলোচন! করিয়া মনে হয় যেরাজা যে কাজটি করিতে গিয়াছিলেন 
তাহার জন্ত বেদান্ত-সত্র এবং কেন, কঠ, ঈশ, মুণ্ডক ও মাওুক্য এই পঞ্চ 
উপনিষদের প্রচারই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। ঈশ্বরতত্ব ও 
ধর্মতত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করাই রাজার শাস্ত- 
প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। সকল দিক দিয়াই দেশে 
এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। প্রচলিত প্রতিমা- 
পুজাতে যে লোকের মনে কোনও ভক্তির উদয় হইত না, এমন নহে । 
কিন্তু এই ভক্তি প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিতে পাঁরিত না, কল্পনাকে 

আশ্রয় করিয়াই জন্মিত ও বাড়িত। এই কল্পনাশ্রিত ভক্তিও সকলে 

লাভ করিত না) সাধারণে এ সকল পুজা-পার্ধবণের নিতান্ত বাহ্ 
রং তামাসাই দেখিত ও সম্ভোগ করিত। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এগুলিকে 

রূপক-রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মূল বস্তজ্ঞান যার নাই, রূপকের 
মর্ম ও মর্ধযাদাই বাসে বুঝিবে কিসে? এই জন্ত দেবদেবীগণ কেবল 

অতিগ্রাক্কৃত কল্পপারপেই লোকের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়া- 

ছিলেন। লোকে ভোগলীগ্পার দ্বার! প্রেরিত হইয়! এ সকল দেব- 
দেবীর পুজ1। করিত। এরূপ অবস্থায় শ্বরতত্ব ও- ধর্মসাধনকে, যে 
কোনও উপায়ে হউক, মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ও এই 
অনুভূতির উপরে প্রতিঠিত করা অত্যাবহক ছিল। আর এই 

কুড়ি 



রাজ রামমোহন রায় 

প্রয়োজনের প্রেরণাতেই রাজ! সর্বপ্রথমে বেদাত্তসুত্র, বেদাস্তসার এবং 

কেন, ইশ, কঠ, মণ্ডুক ও মাওুক্য এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও 
অন্থবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। 

বেদান্তের প্রতিপান্ ব্রহ্ম _ প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান প্রতিষ্ঠা 

“জল্মাগ্যম্ত যতঃ”- বলিয়া বেদান্ত ব্রহ্মতত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

অস্ত-এই জগতের, জন্মাদি--জন্ম স্থিতি ও লয়, যতঃ -ধাহ! হইতে, 

তিনিই ব্রঙ্দ। এখানে বেদান্ত, জন্ম স্থিতি লয় এই সর্বজন-গ্রত্যক্ষ 
যে জাগতিক ব্যাপার তাহারই উপরে, তাহারই সঙ্গে যুক্ত করিয়া, 
্রহ্ধতত্বের উপদেশ দিয়াছেন। যাহা ছিলন! তাহ! হুইল, ইহাই জম্ম। 

যাহা হইল তাহা থাকিয়া গেল, ইহাই স্থিতি । যাহ! হইয়াছিল তাহ! 
চলিয়! গেল, ইহাই মৃত্যু বা লয়। এই তিনটি ব্যাপার সকলেরই 

প্রত্যক্ষ হইতেছে । আর যাহ! ছিল না, তাহ! কোথা হইতে আসিল ? 
যাহ! আসিল তাহাই বা কিসের জোরে রহিল? যাহা আমিয়াছিল 

তাহাই ব৷ আবার কোথায় চলিয়! গেল? জগতের প্রত্যক্ষ জন্মাদি 
ব্যাপার দেখিয়! সকলেরই মনে এই প্রশ্ন আপনা হইতেই উদ্দিত 

হয়। ইহার জন্ত কোন বিস্তৃত জ্ঞান, মার্জিত বুদ্ধি কিম্বা গভীর 
ধ্যানের আবশ্তক হয় না। অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেরই জন্মাদি ব্যাপার 

যেমন প্রত্যক্ষ হয়, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সেইরূপ সকলের 
মনেই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, হইয়া থাকে) না হইলেও. 

বল! মাত্রই সকলের মনেই ইহ! সহজে জাগিয়া উঠে। আর বেদান্ত 
বলিতেছেন ষে এই যে প্রত্যক্ষ জন্মাদি ব্যাপার, ইহার দ্বারা মনে 

স্বভাবতঃই যে জিজ্ঞাসার বা জালিবার ইচ্ছার উদয় হয়, সেই জানিবার 
ইচ্ছার নিবুত্তি যাহ! জানিলে হয়, তাহাই ব্র্দ। অর্থাৎ বেদাস্ত জগৎ” 

কারণরূপে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কার্য দেখিলেই মন আপনার 

একুশ. 



চরিত-চিত্র 

স্বঙাববশে তাহার যথাষথ কারণ অগ্বেষণ করে। জগত-রূপ কাম 

দেখিয়া মন ইহার অন্তরালে, আপনার স্বভাবে বা গ্বতঃসিদ্ব-প্রত্যয়বশে 

যে কারণের প্রতিষ্ঠঠ করে, তাহাই ব্র্দ। এই ব্রহ্ম জগতের লোকের 
একমাত্র উপান্ত। কারণ যে যাহারই উপাসন] করুক না! কেন, তাহার 
আপনার উপাস্তকে সর্ধদাই জগৎ-কারণকপে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ থাকে! 

কেনোপনিষদের ব্রক্মততব 

বেদাস্ত আরও গভীরতর তত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহ! সত্য । 
কিন্তু সে সকল তত্বও প্রত্যক্ষেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আর 

তারও বুনিয়াদ এই বহির্জগৎ ও এই মানুষ ভিন্ন আর কিছু নছে। 
এই যেব্রন্গতত্ব, যাহ। হইতে জগতের জন্ম-আদি হয়, তলবকার ব 
ফেন উপনিষদ্দে তাহাকেই মানুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতারপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । বহির্জগৎ দেখিয়া যেমন আমর! তাহার কারণ ও 

প্রতিষ্ঠা কোথায়, ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই; সেইরূপ এই থে 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইহাদের কাধ্য ও গ্রক্কৃতি যখন একটু তলাইয়! দেখি, 
তখন এগুলি ধে ন্বগ্রতিষ্ঠ নয়, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহাদেরও 

প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়, তাহ খুঁজিতে আরম্ভ করি। চক্ষু রূপ দেখে, 

কাণ শব শোনে, ত্বক স্পর্শ অনুভব করে, নাসিক! গন্ধ গ্রহণ করে, 

রসন। রস আস্বাদন করে। এ সকল নিয়তই দেঁখি। কিন্তু কি 

করিয়া করে? ইহা ত বুঝিনা। রূপ সম্মুখে থাকিলেই যে চক্ষু 
সকল সময় তাহা দেখে, তাহ! ত নয়। সেইরূপ এই সকল 

যন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের যোগ "হইলেই যে শব- 
স্পর্শাদির অনুভূতি হয়, এমনও ত নয়। এর! যন্ত্র; এদের পশ্চাতে 
কে যেন হত্ত্রী হইয়া আছেন। নেই যন্ত্রী যখন যে হন্্রকে চালিত করেন, 
তখনই নেই বগ্ত আপনার কর্ম করে। এইটিও ত প্রত্যক্ষ কথা। 

বাইশ 



রাজা রামঙ্ষোহন রায় 

তবে জন্মদ্দি ব্যাপার যতটা সহজে প্রত্যক্ষ হয়, এসকল ইন্ত্রিয়ের 

গ্রক্কৃতি ও কর্ম ততটা সহজে ও অনায়াসে অন্ুভবগম্য হয় না। এইজস্ 
একটু ধ্যান, একটু ভাবনা, সামান্ত একটু অন্তমুখীনতার গ্রয়োজন। 
কিন্তু ইহ! অনুভব করা সামান্ত আয়াসসাধ্য মাত্র, হুঃসাধ্য বা অসাধ্য 
নহে। আর এই ভাবন! মুখে করিয়াই তলবকার উপনিষৎ প্রকাশিত 
হইয়াছে ঃ--. 

কেনেধিতং পততি প্রেধিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। 

কেনেধিতাং বাচমিমাং বদস্তি চক্ষুশ্রোত্রঃ কউ দেবো যুনক্তি ॥ 

রাজা ইহার অনুবাদ করিগ়াছেন-- 

«কোন্ কর্তার ইচ্ছামাত্রের বারা মন নিষুক্ত হইয়! আপনার বিষয়ের 
প্রতি গমন করেন, অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিস্তা করেন। আর কোন্ 

কর্তীর আজ্ঞার দ্বার নিযুক্ত হইয়! সকল ইন্জ্িয়ের প্রধ!ন ষে প্রাণবানু 

তিনি আপনার ব্যাপারে প্রবর্ত হয়েন। আ'র কার প্রেরিত হইয়া 
শবরূপ বাক্য নিঃসরণ হয়েন, যেবাকাকে লোকে কহির! থাকেন । 

আর কোন্ দীপ্তিমান কর্তা চক্ষু ও কর্ণকে উহ্বাদের আপন আপন 
বিষয়েতে নিয়োগ করেন । শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞ/সা করিলে শুরু উত্তর 
করিতেছেন-- 

শ্রোত্রশ্ত প্রোত্রং মনসোমশোধদাচোহ বাচং 

সউ প্রাণত্ত প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য 
ধীর1ঃ প্রেত্যান্মাললোকা মৃত ভবস্তি। 

তুমি বাহার প্রশ্ন করিতেছ তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং 

অস্তঃকরণের অস্তঃকরণ বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন 

অর্থাৎ ধাহার অধিঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্ধেতে 

প্রবর্ত হয় তিনি ব্রন্দ হয়েন। এই হেতু শ্রোত্রাদির শ্বতস্ত্র চৈতন্ত 
আছে এমত জ্ঞান কঠিবে না এইরপে ব্রঙ্গকে জানিয়। আর 

তেইশ 



চরিত-চিত্ত 

শ্রোজাদিতে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানীসকল এসংসার হইতে মৃত্যু 
হইলে পর মুক্ত হয়েন।” 

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মুলে, ইহাদের গ্রেরফ্লিতা হুইয়াও কিন্তু এই 
ব্রহ্ম এসকল ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া আছেন। চক্ষে যাহ!" দেখা 
যায়, কাণে যাহা! শোন। যায়, মন দিয়া যাহ! মনন করিয়! জানিতে 

পার! যায়, তাহার কিছুই বর্ম নছেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহথ বিষঞ্- 
রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ইহা! নয়, ইহা! নয়। প্নেতি* “নেতি” 

বলিয় ব্রন্দের কথা ভাবিতে হয়। এই «“নেতি” “নেতি”্র পথই 

ব্যতিরেকী পথ। এই পথে ব্রহ্গবস্তকে বিশ্বাতীত, অজ্ঞেয় কিন্বা 
সত্ভামাত্রজ্ঞের তত্বরূপে সামান্ঠভাবে ধারন! করিতে পার! যায়। 

কেনোপনিষদে প্রথমে এই ব্যতিরেকী পন্থার উপরেই বেশী ঝৌক 

দিয়াছেন। যাহার নিতান্ত ইন্দ্রিয়রাজ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, 
অতীন্দ্রিয়ের অন্ুভূতিলাভ যাহাঁদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, তাহাদিগকে 
প্রথমে এই ব্যতিরেকী পন্থাই ধরিতে হয়। ইহাতে চিত্বগুদ্ধি হইয়। 
থকে। আর দেশের অবস্থা-বোধে রাজ! এই জন্তই প্রথমে 
কেনোপনিষদের মুল ও অনুবাদ প্রচার করেন। কেনোপনিষদ তৃতীয় 

খণ্ডে এক আখ্যায়িক! অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম যে দেবতাদ্িগেরও 

অজেয়। অথচ তাহার শক্তিতেই অগ্রি-বাযু-বরুণ প্রভৃতি দেবগণ 
শক্তিশালী হইয়াছিলেন, এই কথা প্রচার করিয়াছেন। এই ভাবে 
কেনোপনিষদ দেবতাদিগের ঈশ্বরত্ব ব! ব্রন্গত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। 

এই জন্তও রাজা এই উপনিষাখাঁনি প্রচারে টা হইয়াছিলেন 
বলিয়। মনে হয়| | 

মুণ্ডকোপনিষদের ব্রক্মতত্ব 

মুণ্ডকোপনিষদেও ব্রন্ধতত্বকে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই 

চব্বিশ 



রাজ! রামষোহন রায় 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে কেনোপনিষদে ব্রঙ্গের জগদাতীত ভাবটি 
যতটা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার জগথ্য!প্তি ভাব ততটা ব্যক্ত করেন 
নাই। মুগ্ডকোপনিষদে এটি করিয়াছেন । 

ব্রঙ্গ চক্ষুশ্রোত্রাদির অগোঁচর, নিত্য, সর্বগত, সুনুষ্ম, অবায়। 
কিন্তু এই ব্রন্কেই পণ্ডিতেরা “ভূতযোনিশ্রূপে গ্রত্যক্ষ করেন। 
এইভাবে মুণ্ডকোপনিষদ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে যুক্ত করিয়! 

বলিলেন--.”্মাকড়সা! যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তুসকল বাহির 
করিয়৷ জাল নির্মাণ করে এবং পুনরায় এসকল তন্তকে আপনার 

মধ্যে টানিয়া লয়, সেইরূপ এই সমগ্র বিশ্ব বর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। 

প্রজ্ছলিত অগ্জি হইতে যেমন সহস্র সহশ্র অগ্নিপ্কুলি্গ বহির্গত হয়, 
সেইরূপ ব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় ও তাহাতেই 
বিলীন হয়। 

এতশ্মাজজায়তে প্রাণে! মনঃ লর্ষেঞ্ত্িয়ানি চ। 

খং বাযুর্জোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী ॥ 

আর এই পুরুষই কর্ম, তপ ও পরামূত। তিনি সকলের বাহিরে ও 

সকলের হাদয়াভ্যন্তরে বিদ্ধমান রহিয়াছেন। তিনি প্রাণ, তিনিই 
বাক্য ও মন। এইরূপে জগৎকে ও জীবকে, বিষয়রাজ্যকে ও আপনার 

প্রাণমনাদিকে ব্রন্মময় দেখিবে। তিনি ওতপ্রোতভাবে জীবে ও জড়ে 

বিস্তমান রহিয়াছেন। এই ভাবে তাহাতে মন সমাধান করিবে। 

কেনোপনিষদ ব্যতিরেকী পন্থার উপরে ঝোঁক দিয়াছেন । মুণ্ডকোপনিষদ 

অন্বয়ী পন্থার উপরে ঝৌক দিয়াছেন। আর উভয় পন্থাতেই আদিতে 
ব্রহ্গকে প্রত্যক্ষ ও'অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে। 

ঈশোপনিষদের ব্রহ্মতত্ব 

ঈশোপনিষদেও এই অদ্বয়ী-পথ ধরিতেই বিশেষভাবে উপদেশ 

পঁচিশ 



চরিত-চিত্ত 

দিযাছেন। এই জগতের যাবতীয় চঞ্চল বিষয়কে ঈশ্বরের দ্বার 
আচ্ছাদন করিবে অর্থাৎ সকলের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া ঈশ্বর রহিয়াছেন, 
এষ্ক্ূপ চিন্তা করিবে। ইহাতে জড়ের জড়ত্ব, জীবের জীবত্ব, সকণই 
ব্রন্মের শ্বাভাবিকী জ্রানবলক্রিয়াতে এবং শিবের শিবত্বে পরিপূর্ণ ও 

প্রত্যক্* হইয়! উঠিবে। 

কঠোপনিষদের আত্মতন্ব 

কঠোপনিষদেও এই প্রতাক্ষ ব্রদ্মতত্তেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । তবে 
এই উপনিষদ আমাদের যে বসকে আমর! “আমি* “আমি” বলি, 
এই অন্মদপ্রত্যয়বাচক অহংবস্ত বা আত্মবস্তর উপরেই ব্রহ্গতত্ের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এই অহংবস্ত বা আত্মবস্ত শরীরে মধ্যে শরীরী, ইন্দ্রিয়ের 
সঙ্গে যুক্ত হইয়া! ঝাস করিয়াও অতীন্রিয়, মরছগতে থাকিয়াও অমর । 

ইহ! অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। এই অজ, নিত্য, শাশখত বস্তই ত 
ব্রন্ধ। গুকার ঝ1 প্রণব এই বস্তকেই নির্দেশ করে। এই ব্রদ্ষই 
জীবের আত্মা। আপনাদ্দের আত্মাতে আত্মারূপে এই ব্রন্মের উপাসনা 

করিবে--ইহাই কঠ-শ্রুতির মুখা কথা। কঠোপনিষদ ব্রদ্ধের অন্থয়ী 
উপাপনাও প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গ প্রতি পদার্থের মধ্যে তত্তৎ পদার্থ- 

রূপে ও তাহার বাহিরে এবং অতীতে সমভাবে বিদ্ধমান রহিয়াছেন। 

বাহিরের ভূতগ্রামের মধ্যে ও নিজের আত্মাতে তাহার ধ্যান করিবে। 

মাওুক্যোপনিষদের প্রণব-তন্ব 

মাওুক্যোপনিষদে এই ব্রন্মের সাধনতত্ব বিশেষভাবে 'উপদিষ্ট হইয়।ছে। 
প্রণব বা গুকার এই সাধনের বীজমন্ত্র। এই উপনিষদ বিশেষভাবে 
এই প্রণবমন্ত্রেরই ব্যাখা] করিয়াছেন। এরই গুকারের তিনটি পদ ব। 
অংশ। প্রথম পাদে ইহ বিশ্বরপ। দ্বিতীয় পাদে এই ওঁকার প্রত্যেক 

ছাব্বিশ 



রাজা রামমোহন রায় 

জীবের মধ্যে বিষয়ীরূপে বর্তমান আছেন। তৃতীয় পাদে এই গার 
সর্বধরানের মুলাঁধার আনন্দময় ও আনন্দভুক্রূপে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ 

বিশ্বক্ূপ, বিষয়ীরপ এবং বিশ্ব ও বিষয়ীর মিলন ও প্রতিষ্ঠাম্বরূপ 

প্রজ্ঞাঘন ও আনন্দঘন রূপ- এই তিন রূপেতে ব্রঙ্গপ্রতিপাদক প্রণব ব 
গুকার শব পরিপূর্ণ হইয়াছে । প্রণব সহায়ে এই (তন বূপেতে ব্রদ্দের 
মনন ও চিস্তনার্দি করিতে হয়। 

উপনিষদ প্রচারে রাজার লক্ষ্য 

অতএব রাজ! যে ক'খানি উপনিষদ প্রচার করিয়াছিলেন তার 
সকলেরই মুল সাধা ব্রহ্ধ। কেনোপনিষদের ভূমিকায় রাজ। কহিতেছেন--- 
"এসকল শ্রতি ব্রঙ্গপর হয়েন কর্মপর নহেন।” ঈশোপনিষদের 

ভূমিকায় কহিতেছেন--*এই সকল উপনিষদাদির ধারা ব্যক্ত হইবে 
যে পরমেশ্বর একমাত্র সর্ধত্রব্যাগী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির 

অগোচর হয়েন তীহারি উপাসন! প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ 

হয়।..-আর ব্রন্মোপাসনাতে কাধ্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং 
নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া! নিম্মমকর্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা 

মনবুদ্ধির চাঁলনের অপেক্ষা! রাখে ।” কঠোপনিষদের ভূমিকায় প্রার্থনা 

করিতেছেন--“হে অন্তর্ধামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ 

হইতে বহির্ঘুখ ন৷ রাখিয়া! যাহাতে তোমাকে এক অধিতীয় অতীন্তি় 
সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়স্ত। করিয়। দৃঢ়্ূপে আমরণাস্ত জানি এমত 
অনুগ্রহ কর।” মাঞুক্যোপনিষদের ভূমিকায় বলিতেছেন :-" 

যেকোন ব্যক্তির ব্রদ্গতত্বকে জানিতে ইচ্ছ। হয়, তাহার 
কর্ঘধা এই যেবেদাস্ত বাকোর শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনল 
গ্রত্যহ করেন এবং তদসুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে 

দেখিয়! তাহার কারণ ঘষে পরক্রন্দ তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস 

সাতাশ 



চপ্লিত-চিত্র 

করেন যে এক নিত্য সর্বজ্ঞ সর্ধশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের 
এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। 

এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্গাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের 
চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে 

এই ব্যক্তির অবশ্ত নিশ্চয় হইবেক এই নামরূপময় জগৎ কেবল 
সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের স্তায় গ্রকাশ 

পাইতেছে, তাহার সত্তা অর্থাৎ তেহ আছেন এইমাত্র জানা 
যায় কিন্তু তাহার স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না| যেমন 

এই শরীরে জীব সর্ধাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের 

বিশ্বান আছে কিন্তু জীবের শ্বরূপ কি প্রকার হয় ইহ! কেহ 

জানে না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাত৷ এবং 

সর্বব্যাপী অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর পরব্র্দ হয়েন ইহাই নিত্য 
ধারণা করিবেন।.''পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতিগ্রলয়ের কর্তী- 
রূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদাস্ত সর্ধত্র কেন এবং 

পরমেশ্বরের ম্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না ইহা! নকল উপনিষদে 
দৃঢ় করিয়াছেন ।."".আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্তাস1 হইয়া থাকে 
কিন্তু কোনো! এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদাস্ডের শ্রবণ মননের 

দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অন্ুশীলনেতে আপনাকে 
অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্তব্য এই ষে প্রণবের অধিষ্ঠাতা 

কিন্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাত ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ধগত পর- 

ব্রদ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন ।” 

কেন, ঈশ, কঠ, মুগ্ডক ও মাগুক্য--রাঁজা যে পাঁচখানি উপনিষদ 

প্রচার করেন তাছাতে এই ইন্দ্িয়াতীত, জগৎ-কারণ, সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ত 
পরষেস্বরেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। এই বহির্জগৎ ও 
আমাদের দিজ নিজ জীবনের ভিতরকার অভিজ্ঞতার চিন্তা ও ধ্যান 

জাটাশ 



রাজ! রাষমযোহন রায় 

করিয়াই, আমর! এই ব্রঙ্গতত্বের সন্ধান পাইতে পারি। আমাদের 
প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা ইহা গ্রহণ করিতে পার! যায়। এখানে 
কোন প্রকারের কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। আর ধর্দ্বকে 
ও ব্রঙ্গকে সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুস্ত করিবার জন্তই 
রাজা এই পথেশপনিষদের প্রচার করেন | এ্রইয়পেই তিনি কল্পিত 
দেবোপাপন! নিরস্ত করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । 

দেবোপাসন। ও ব্রন্ষমোপাসন। 

কিন্ত পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে সকল দেবদেবীর ব্ণন! আছে, রাজ! 

কোথাও তাহাদের অন্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলে যে 
এঞ্জেল্দিগের কথ! আছে, তাহাদের অস্তিত্বও রাজ অন্বীকার করেন 

নাই। আর কোন যুক্তিবলেই যে এসকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, 

ইহাঁও কল্পন। করিতে পার! যায় না। আমরা এ সকল দেবদেবীর 
বা! এঞ্জেলের সাক্ষাৎকার লাভ করি নাই, এ মাত্রই বলিতে পারি। 

কিন্তু যাহ! দেখি নাই তাহাই যে নাই এমন কথ! বলিতে পারি 
কি? আর মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠতর জীব যে জগতে নাই, এমন 
কল্পনাই বা! করিব কিরূপে? ত৩ুবে দ্েবদেবী বা এঞ্জেল আছেন 
বা থাকিতে পারেন, এই কথ! মানিয়াই ইহার! যে জগতের কর্া 
নহেন, ইহারাঁও যে ব্রন্ষের বা জিহোভার পুক্গা করেন, ইহারাও 
যে মুক্তির প্রয়াসী, শাস্তরযুক্তিপ্রমাণে রাজা ইহা দেখাইয়াছেন। 
আর এইভাবেই দেবদেবীর উপাসনা! নিরসন করিয়াছেন। এই 
সকল দেবদেবীকে যখন আমাদের কোন গ্রাকারের প্রত্যক্ষ অনুভবের 

সঙ্গে সংযুক্ত করিতে পারা যায় না) “জল্মান্তস্ত যতঃ”-”্শুত্র কিন্বা 

শকেনেধিতং পততি প্রেষিতং*- শ্রুতির ধ্যানে যখন ইহাদিগকে পরোক্ষ- 
ভাবে, তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও আযাদের বহিরিক্্িয়ের বা অন্তরিজিয়ের 

উনন্রিশ 



চরিত-চিত্র 

প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিতে পার! যায় না, তখন এসকল দেব. 
দেবীর ধ্যানে ও চিস্তরতে কেবল মানস-কল্পনারই আশ্রর় লইতে 
হয়। প্রতাক্ষ জগতের সঙ্গে এরপ উপাসনার কোন জীবন্ত ও 
অপরোক্ষ সম্বন্ধ প্রতিষিত হইতে পারে না। অথবা এইরূপ সন্বন্ধ 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এসকল দেবদেবীকেই ব্রহ্ম বলিয়া! কল্পনা 
করা আবশ্তক হয়। আর কোন বস্তর জন না থাকিলে, তার 
সবন্ধে কোনও সত্য কল্পনাও কর! যায় না। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে 
এরপই হইন্লাছে। পুরাণতন্ত্রাদি এই সকল দেবদেবীতে ব্রহ্ষের 
অধ্যাস করিয়া, দেবোপালনার আশ্রয়ে ব্রঙ্দোপাসনারই প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। এইরূপ অধ্যাস. অর্থই--অস্ততরনৃষ্টঃ পরজ্াবভাসঃ-_ 
অর্থাৎ অন্তত্র যেবস্ত পুর্বে দেখা গিয়্াছিল, এখন এখানে তাহ! না 
থাকিলেও আছে বলিয়া অনগমান বা অনুভব করা,--যাহাতে যে-বস্ত 
সহজে ও সত্যভাবে প্রত্যক্ষ নাই, তাহাতে সেই বস্ত আছে, এন্ূপ 
কঙ্গনা করা। একূপ কল্পন! মানসক্রিয়। মাত্র) ইহার সঙ্গে বস্তসমব্ধ 
থাকে না। এইকপ করিত উপাসনাতে প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে 
উপান্তের বা উপাসকের জীবন্ত সম্বদ্ধের জ্ঞান ও উপলব্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়। 
মানবের ধর্মী ও কর্ম বস্ত-আশ্রয়হীন হইয়া, প্রাণহীন ও অর্থপূ্ত 
হইয়া পড়ে। ইহাতে মানুষকে তামসাচ্ছি্ন করিয়া তুলে। অন্তদিকে 
এই কল্পিত উপাসনাকে সজীব ও সরস করিবার জন্তই দেবদেবীর 
প্রতিম। নির্দাণ করিয়া, তাহাদিগকে ইন্জরিয়গ্রাহ করিবার চেষ্টা করিতে 
হয়। ধাহারা নিজেদের অপরোক্ষ অনুভূতিতে অতীক্্রিয় ব্রহ্গতত্বের বা 
ঈশ্বরতত্তবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তীঁহারা সেই অতীন্দিয 
অনুভূতিকে আপনাদের অস্তরের ভাবাঙ্গ অবলম্বনে বাছিরে প্রতিমার 
সাহায্যে ভাবমৃত্িরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং এইরপে যে 
প্রতভীকোপসনা হয়, তার একটা সার্থকতাও আছে। কিন্ত কেবল ্িশ 



রাজা রামমোহন রাস 

শ্রেষ্ঠতম সাঁধকেরাই এরূপ প্রতিমাপুজার অধিকারী । সাধারণের এ 
অধিকার নাই। এই পুজাতে অনধিকারী উপাসকের সহজ অতীন্িয়ান্- 
ভূতির শ্ফুত্তির ব্যাঘাত জঙ্মিয়া' থাকে । উপাসক শবম্পর্শরূপরসাদিতে 
আবদ্ধ হই! পড়েন। এসকল দেবদেবীর উপাসনা ও প্রতিমার পৃঁজা 
একদিকে য্জমানকে একান্ত অন্তমুখীণ বা! ৪৪16০৮০, অথব। একান্ত 

বহিমুখীণ বা! ০৮1০০৫৮৪ জগতে বাঁধিয়া! রাখে । এইরূপ দেবোপা- 
সনাতে ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্ত্রিয়ের সাড়া পাইয়া ও অভীব্রিয়ের 
উপরেই ইন্জরিয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রদ্ষকে ও ব্রহ্দের মধ্যে 

্র্মা্ডকে স্থাপন ও প্রত্যক্ষ করিয়া, দৃষ্ট ও অদৃষ্টের, পান্ত ও অনস্তের, 
সংসার ও পরমার্থের বিরোধ ও ব্যবধান নষ্ট করিয়া, জীবনকে পরিপূর্ণ 

সফলতার পথে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। আর 

জীবনকে সতেজ, কর্্মকে সার্থক এবং ধর্মকে ও ব্রঙ্গকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে 

যুক্ত করিয়া সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই রাজা একদিকে বেদাস্ত ও 
উপনিষদের প্রচার আর অন্যদিকে এদেশে যাহাতে পাশ্চাত্য 

জ্রানবিজ্ঞানের শিক্ষা-বিস্তার হয়, যুগপৎ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

এইখানেই রাজার জীবনের ও কর্মের মুল হুত্রটি প্রাপ্ত হই। রাজ! 
দেশের ধর্ম ও কর্্মকে মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়া! তুলিতে 
চাহিয়াছিলেন। এই পথেই ধর্মের শক্তি ও কর্শের সফলতা লাভের 

সম্ভাবনা । এই কাজটি করিবার জন্তই রাজ! এদেশে আবার বৈদাস্তিক 
ব্রন্ষজ্ঞানের ও উপমিষদের ব্রদ্দোপাসনার প্রচার করেন | এইজন্তই 
তিনি লর্ড আমহাষ্টকে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্ত, 
অনরোঁধ করিয়! পত্র লেখেন । এইজগ্ই তিনি ব্রন্গসভারও প্রতিষ্ঠা 
করেন। ' 

বর্তমান ব্রাহ্মদমাজ কি এপথ ধরিয়! চলিয়।ছেন ? দেশের অপর 

কোন সম্প্র্ধায় বা মগ্ডলীই কি রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন ?. 

একত্রিশ 



চরিভ-চিত্র 

রাজার কাজটি কি শেষ হইয়াছে? আমাদের ধর্ম ও কর্ণ কি প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে? এসফল দেশের হিতাকাথ্ধী 
মাত্রেরই ভাবিবার কথা। 



রামমোহন ও ব্রক্মদভা। 

রাজ রামমোহন রায় বঙ্ষসভারই প্রতিষ্ঠা করেন, ব্রাধর্থ নাষে 

একটা নৃতন ধর্ষের কিনব ত্রাঙ্ষপমাজ নামে একটা নৃতন বন্্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠা করতে চান নাই। একটী বিশেষ ধর্ম বা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের 

প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহার লঙ্গে জগতের অপরাপর ধর্দের ও সম্প্রমায়ের 

একটা বিরোধ বাধিয়! উঠিত। কারণ প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্মসকল 

যতক্ষণ না অসত্য বা! অক্ষম বলির! বোধ হয়, ততক্ষণ কেছ কোন 

নৃতন ধর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে যায় না। প্রাচীনের অমত্যত1! ও অপুর্গতাকে 
দুর করিয়াই ধু্ীয়ান প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু, থৃরীয়াস, 
মুসলমান প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্দসকল ত্রান্তিপূর্ণ ও মুক্তির 

পথ প্রদর্শনে অক্ষম বলিয়! ভাবিলে রাজাও ত্রান্ধর্শা নামে একটা 

অভিনব সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ব্রতী হইতে পারিতেন। 

আর সে অবস্থায় সত্যানত্য প্রামাণ্য-অপ্রামাণা লইয়া তার গ্রতিঠিত 
নৃততন ধর্শের এ সকল পুরাতন ও প্রচলিত ধর্শের একটা! নিত্য-বিরোধ 
জাগিয়! থাকিত। কিন্তু রামমোহন একেবারে কোন ধর্শফেই অনন্য 
কছেন নাই। এমন কি, যে প্রচলিত প্রতিমা পুজার বিরুদ্ধে তিনি 
অমন খড়াহত্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে পর্যান্ত একাস্ত অসত্য বা ধর্মা- 
বিগছিত কছেন নাই জগংকার্ধয দেখিয়া জগতের কারণ ও বির্বাহ- 
কর্তা! দে ইন্জিয়াতীত ও যন বুদ্ধির অগম্য পরমেশ্বর, ঠাছার চিন্তন 
ধাছারা অগমর্থ তাহাদের নিমিত্ব এ লকল কর্গিত রূপের পুজার দ্যবস্থা 
হট্হাছে। অপরের জন্ত নহে) এই শান্ত প্রমাণে রাজ! বুদ্ধিমান 
শিক্ষাভিমানীদিগের পক্ষে এ সকল বাপু নিন্দনীয় ও সর্বথা বঙ্জনীর় 

তেবিশ 



চরিত-চিত্র 

বলিয়াছিলেন। নতুবা তাহার পরবর্তী ব্াহ্মগণের মধ্যে অনেকে যেমন 

এগুলিকে একান্ত ধর্মাবিগহিত বলিয়! প্রচার করিয়াছেন, রাজ! কদাপি 
তাছা করেন নাঁই। প্রত্যুত এ মকল প্রতিমার বা দেবদেবীর পভ! 
যাহারা করে, তাহারাও যেআপনাপন আরাধ্য দেবতাকে জগতের 

পরই! পাত! ও সংহ্র্তা বলিয়া মনে করে, রাজা বারখার একথাও স্বীকার! 

করিয়াছেন । রাজ যেভাবে প্রত্যক্ষ জগতের বিচিত্র রচনার আলোচনা 

করিঘ্া এই জগতের অর্টা ও নিয়ন্তাঁর চিন্তন ও ধ্যান-ধারণার প্রতিষ্ঠা 
করির। বধপভায় অন্দোপাসনার ব্যবস্থ। কয়েন, তাহাতে এসকল বাহ ও 

কল্পিত পুজা-অর্চন--গুফ পত্র যেমন আপনি বৃক্ষশাখ! হইতে ঝরিয়! 
পড়ে, সেইন্ঈপ উপালকের মন ও ধাবহার হইতে চলিয়। যাইবে, 

, ই? তিনি জানিতেন। যতদিন ন! এইরূপ সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে 

গ্রসকল বাহ ও কল্পিত পৃজা-অচ্চন আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, 
ততদিন এসকল হইতে লোককে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তিনি চান নাই, 
বলিয়াই গনে হয়। তাহার খত কিছু বিচার ও তর্ক-বিতর্ক কেবল 
ুদ্ধিদান, শাস্ত্র, পাত্ডিত্যাভিমানী লোকের সঙ্গেই হুইয়াছিল। এসকল 
লোকের পক্ষে বে এই বাহ্ পুজা বিছিত হয় নাই, ইহার! শ্রে্ঠতর 
অধিকারী হুইয়াও কেবল সাংসারিক স্থার্থ ও সুবিধার জন্তই নিজেবা 

এনফল পূজ! ফরিতেন ও সাধারণ লোককে এসকে গ্রবৃত্ধ করা ইতেনঃ 
রাজা এই কথ। বলিয়াই ইছাদিগের কর্ণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; 
ননুষ। সাধারণ থুঈীয়ান বা মুললমানদিগের মতন রাজা কর্খদ€ এলকল 

বাথ পুজা-অর্চনাকে অধর্্ম বা! হুর্নাতি বা পাপ, এমন কি একি 
অসত্য বলিয়াও প্রচার করেন নাই। যাহার! যে কোদ কারশেই 

গ্রতিযাদির পুজা করেন, তীছার। বে ব্রক্ষপভার উপাসন! কধিবার 

অবধিকারী বা! ব্রদ্ধসভ্ভার সভ্য হইতে পারেন নাঃ কিনা বক্ষলতায় 

আগাধ্যের ঘা অন্ত কোন কর্খাপদ পাইতে পায়েন না, রাজ] সাদযোছ্ন 

চৌজিশ 



রামমোহন ও বরন্ষসন্ত 

কখনও একথা! ঝলেন নাই। এ দেশের গুতিমা পুজকেয়াও 
ধখন জাপনার ইঠদেবভাকে জগতের অষ্টা পাতা ও সংহর্তা বলি 

বিধান করেন, বখন প্রতিমাদির প্রতিষ্ঠা ব্যতিয়েকেও তাগার। সন্ধ্যা, 
ধনানাদি নিত্যকর্্ লাধন করিধার সময় কেবল জগতের জঙ্টা পাত ও 
নিঃস্তারপে আপনাপন ইঠ্টদেবতার চিন্তন ও ধ্যান করেন,--এবং 

গ্রতিমাদিগকে দ্বেখতার আবিরাব-স্থান ভাবিয়াই এসফলের ভোগ- 

আকতি করেন, তখন ইহারাঁও ব্রদ্দের উপাসনা করিয়া ধাকেন, 
প্রকৃতপক্ষে কাঠঠলোষ্ট্রের পৃজা করেন না) মার এজন্য ইহারাও বরন্মসত্তায় 
যোগদান করিতে পারেন, রাজা ব্র্গসন্তায় ষে উপাননা প্রতিষ্ঠিত করেন, 

ইহারাও তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। হিন্দু, থৃষ্ীয়ান, যুসলমান, বৌদ্ধ? 
জৈন, সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককেই বাঁজ। তাঁর ব্রদ্দদভাতে আহ্বান 
ফরিয়াছিলেন। আর তাহার! নিজ নিজ সাম্প্রদাঞ্িক মত ও লাধনাদি 

বর্জন না করিয়াও ব্রঙ্ছদভাতে আসিতে পারেন, রাজ! ইহাও বলিয়া 
ছিলেন। এই জন্তই ব্রঙ্গলভার প্রতিষ্ঠাতে রাজা রামমোহন ব্বায় যে 
কোনও বিশিষ্ট ধর্ম প্রবর্তন ব! বিশিষ্ট সম্প্রদায় প্রতিষিত করিতে চান 

নাই, ইহা নিংসক্কোচে বলিতে পারা যায়। ব্রঙ্গসভার ভ্রেমবিকাশে 
পরে এ্রন্ূপ সম্প্রদায় গঠন খত্যাবন্তক বা অপরিহার্ধ্য হইয়! পড়িয়া 

ছিল কিনা, সে প্রশ্গ উঠিতে পারে। ব্রাঙ্গদমাজের পরবর্তী ইতিহাসের 
আলোচনার এ প্রশ্নের বিচার করাও আবশ্তক হইবে! কিন্ত সেই 
খিচারের পরার! রাজা রামমোহন যে কোন নৃতন ধর্শা বা সম্প্রদায়ের 
প্রৃতিষ্ঠ করেন নাই; একথা অপ্রমাণ হইবে না। 

রাজ! মনি ব্রাক্মধর্শ নামে কোনও নৃতন ধর্শেক শ্রচাঁর ও প্রবর্থনা না 
করিয়া থাকেন, তথে তিনি করিয়াছেন কি? এই প্রশ্ন উঠে। 

ঠা! হইলে তর কার্যের বিশেধস্বই ঘা কি, প্রয়োজনই বা কি ছিল, 
এই 'বিচার করিতে হয্ব। এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় এইমান্ 

পয়জিণ 



টরিতশচিত্র 

ব্লা যাইতে পারে যে জগতের সকল ধর্ম বিঘিধ ন!ষন্পাঁদির সঙ্গে 
বুক করিয়া! যে পরব্রদ্দের উপ।ননা করেন, রাজা এসকল নামরপাদি 

হইতে বিধুক্ত করিয়া, সেই পরব্রন্দের পৃজাই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই 
রাজার ব্রঙ্গসভার বিশেষত্ব । এই ভাবে সকল প্রকারের সাহ্জ্রধায়িকত। 
ও বিশিষ্ট নামরূপাঁদি হইতে বিষুস্ত করিয়া, কেবল জগতের অষ্টা 
পাতা ও লংহ্র্তারণে পরষেশখবরের ভঙজনাতে সকল ধর্মের ও সকল 

সম্প্রদায়ের লোকেই সমভাবে যোগদান করিতে পারেন । আর এইরূপে 
সকল ধর্মের ও লকল সম্প্রদায়ের একট! সাধারণ মিলন ক্ষেত্র রচনাই 

ব্রদধসভার লক্ষা ছিল। এই প্রয়োজন সাধনের জন্তই রাজা ব্রদ্মদভার 
প্রতিষ্ঠা কৰেন। 

রাজ। ব্রন্মদভা প্রতিষ্ঠায় ধাহাকে উপান্তরূপে বরণ করিয়াছিলেন, 

ভিনি লম্প্রদায় বিশেষের বা ধর্থব বিশেষের বিশিষ্ট উপান্ত নছেন, কিন্ত 
সকল ধর্টের ও সকল সম্প্রদায়েরই উপান্ত। জগতের যে যেখানে 
থে নামে, যেভাবে, যে উপায়ে বা উপকরণে, ধাহারই উপাসনা করুক 

না কেন, রাজ! বলিতেছেন, সে তাহার নিজের এই উপান্তকে এই 
জগতের স্থঙটি-স্থিতিংপ্রলয়কর্তী মনে করে। ইহাকফেই ত বেদাস্ত ব্রক্ধ 
কছিয়াছেন। ধাহা হইতে এই বিশাল ব্রহ্ষাণ্ড উৎপর হইয়াছেঃ 
ধাহার মধ্যে ও বাহার শক্তিতে এই ব্রঙ্গাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, 
বিশ্বের প্রথা অবিরাঘ গতিতে ধাহকে লক্ষ্য করিয়া! ছুটিয়াছে & 
খঅন্তিমে, প্রলয়কালে ধাছাতে প্রবেশ করিতেছে ও ধাহার মধ্যে বিলীন 
হইয়া যাইতেছে, তিনিই বরঙ্ষ। এই ভাষে বেদাস্ত ব্রদ্গের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। জগতের কারণ ও নির্ধবাহককেই শান্ত বদ্ধ কহিয়াছেন। 

এই কর্ম ফোনও প্রকারের নামরূপের ঘার! নির্দিষ্ট হন নাই। তার 
ফেষল একনাম--ত্জজ ও তয়) অর্থাৎ ধাছ! হইতে বিশ্বেধ জঙ্গ ও 

ধাছাতে বিশ্বের লয় হয়। তিনিই ভ্র্ধ। আগ যেখাছারউ উপাসনা 

ই়তিপ 



রামমোহন ও ব্রষসনতা 
ফ্রক ্া ফন, স্টিীু রি জনস-সথিতি-লর-_ ২ বণিক থলে 
করে। অতএব জগতের একমাত্র উপান্ত ব্র্। "অনুষ্ঠান" নামে ক্ষু, 
সির “কে উপান্ত ?" এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ! বলিয়াছেম £-- : 

অনন্য প্রকার বন্ধ ও ব্যক্তি সঘলিত অচিস্তনীয় রচনাবিশিষ্ বে 
এই জগৎ ও. ঘটিকা যন্ত অপেক্ষাকৃত অতিশয় আস্চর্যযাধিত' 
বেগে ধাবমান বঞজ হুর্ঘ) গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ ও 
নানাবিধ ছার জঙগম শরীরে যাহার কোন এক অজ নিশ্রয়োজন 
নছে সেই লকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ ষে এই জগহ 

... ইহান্স কারণ ও নির্ববাহকর্ত। বিনি তিনি উপান্ত হন। 
' বাজ! এরই উপান্ডেরই উপাসনা! প্রচার করেন। আর জগতের 

নকল বর্শা ও লকল উপাসকই যখন আপন আপন উপান্তকে জগতের 
ৃষ্িস্থিতিলয়ের কারণ বলিয়! মনে করেন, তখন বিচারত কেহই এই 
না বিরোধী হইতে পারেন না। রাজা বলিতেছেন :”- 

এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেছ মাই, যেহেতু' আমর! 
জগতের কারণ ও নির্বধাহুকর্তী এই উপলক্ষ করিয়! উপালন! 
করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না) কেননা 
প্রত্যেক দেবতার উপাসকের! সেই সেই, দেবতাকে জগৎ». 
কারণ ও জগতের নির্বদহকর্ত! গ্রই বিশ্বাস পূর্বক. উপাসনা. 

১5. করেন, সুতরাং তীছাদের বিশ্বাসাুসারে. আমাদের এই, 
.... উপসনাকে তাহারা .সেই.সেই দেবতার উপাসনারপে অধন্ঠই- 
+:.. হ্বীকার করিবেন।. এই. প্রকারের যাহারা কাল কি! ্বভাখ.. 
17... অধরা! বৃদ্ধ “কিছ, অন্ত কোন পদার্থকে জগতের . নির্বাহকর্ষা 
:৫: ক্ষহিক থাকেন, তাহারাও বিচার এ উপালরার, অর্থাৎ গতর 

.. নির্কাহকর্তারণে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারেন না এবং 
এ এভন ও তিবনত ও ইউরোপ ও অভ চ্ত দেশে .যে লক নানাধি ৪ 
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চগ্গিত-চিত্ত 

উপাপকের! আছেন, তীহারাও আপন আপন বিশ্বামাহিলাছে 

আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই উপান্তের আরাধনাকণে 
অবস্ঠই স্বীকার করিবেন। 

বিচারত যদি অপর উপাসকের়া, রাঙ্জ! যে উপাসনা প্রচার করেন, 
তাছাত্র বিরোধী হইতে না পারেন, তাহা হইলে, রাজ] বা রাজার 
জন্ুবর্তীগণও অন্ত অন্ত উপাসকের বিরোধী হইতে পাদেন ন1। প্রশ্নকর্তী 
এ বিষয়ে সনোহ প্রকাশ করিয়া, “আপনার! অন্ত অন্ত উপাসকের 

বিরোধী ও ছেষ্টা হন কিন! ?” এই প্রশ্ন করিলে, রাজ কহিতেছেন £-- 

কদাপি না, ধেকোন ব্যক্তি যাহার যাহার উপাসন! করেন 

মেই দেই উপান্তকে পরমেশ্বর বোধে কিন্বা তাহার আবিরাব- 
স্থান বোধে উপাসন! করিয়া! থাকেন, সুতরাং আমাদের ছ্বেষ ও 

বিরোধ ভাব তাহাদের প্রতি কেন হছইবেক। 

কিন্তু তাই যদি হয়) অর্থাৎ আপনারা যে পরমেশ্বরের উপাসনা 
করেন এবং অন্ত অন্ত উপাসকেরাও প্রকারাস্তরে সেই পরদেশ্বরেরই 
উপালনা করেন, তবে তাহাদের সহিত আপনাদের গ্রঙ্েদ কি? 

রাজ! ইহার উত্তরে কহিতেছেন £-- 
তাহাদের সহিত ছুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য) হয়, গ্রথমতঃ 
সাহার! পৃথক্ পৃথক অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের ঘার! পরমেস্বরের 
নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা, ধিনি জগৎকারণ 
তিনি উপান্ঠ ইনার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ 
সারা নিক্গপণ করি না। হিতীয়তঃ, এক প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের 
যে উপানক তাহার সহিত অন্ত প্রকার অবযববিপিষ্রের উপাসকের 
বিষাদ দেখিতেছি, কিপ্ত আমাদের সহিত কোন উপাসকের 
বিয়োধের সম্ভঘ নাই। 

যে যাছারই উপালনা কষে, লে তাহাকেই জগতের ফাহণ ও 

গাটত্রিপ 



রামষযোহন ও অন্দসন্জ। 

নির্বাক বলিয়! শ্বীকার করিয়া থাকে ) দুতরাং নানা! পামে। নাপাবিধ 
উপায়ে ও উপকরণসহায়ে জগতের সকল লোকেই যিনি জগতের কারণ 
ও কর্তা, বিশবসংল!র বিনি সহি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন, তাহাই 
উপাসন। করে, এই সর্ধবাদীসম্মত প্রত্যক্ষ সত্যকে অবলঘ্ধন করিয়াই 
রাজ! জগতের সকল ধর্টের একটা লাধারণ মিলনভূমির গ্রাতিষ্া 
কঞেন। বাজার এই ধর্মনথত্র সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক। এই মুল 
বিষদ্ে মনকল ধর্মের মধ্যে এঁকা রহিয়াছে । এই এঁক্যের উপরেই রাজা 
তার ব্রঙ্গসন্ভার প্রতিষ্ঠ। করেন । 

ফলতঃ রাজার সমস্ত কর্েরই এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই ষে 
তিনি সর্ধদ| সকল বিষয়েই একটা সঙ্গতি ও সমস্বন্নের পথ খু'জিয়া 
চলিতেদ, অথচ সকল বিষয়েই আবার তিনি সময়োপযোগী সংস্থা 
এবং পুনর্গঠিনেরও চেষ্টা করিস্তাছিলেন। এই সংস্কার করিতে খাইয়া 
প্রাচীন ও প্রচলিতের সঙ্গে তীর চারিদিফেই গুরুতর বিরোধ বাধিক়! 
উঠিয়্াছিল কিন্তু এই বিরোধের কোলাহল এবং বিক্ষেপের মধ্যেও 
রাগ! কখনও মিলন ও সামঞজন্তের হুত্রটি হারাইয়া ফেলেন নাই। 
আর তার প্রত্যক্ষবাদই তাহাকে এই মিলনস্ুত্রটি দিয়াছিল বলিকা 
বোধ হয়। রাজা ধেখিলেন প্রত্যক্ষের ভূমিতে সত্য সত্য কোনও 

বিদ্বোধ হয় না।। প্রথানে অশেষ প্রকারের বিচিত্রতা আছে। কিন্ত 
ফোঁধাও একট। কাল্পনিক একের বামে অনর্থক ও নাংখাতিক 
অনৈকোর প্রতিষ্ঠা হয় না। জগতে ধর্খে ধর্পে যত বিধাদ বিসন্বাধ 

তাধা সকলই জগ্রত্যঞ্চ, অতিপ্রাকত বিষ লইঘ্।। কাধ্যকারণ 

নন্ধ জগতের 'আব্তিক"দান্তিক লকলেই স্বীকার কন্ধেন। জগৎটা যে 
কার্য, ইহা যে নত বন্ত, একথাও সকলেই মানেন। জুত্বরাং এই 
প্গতরপ কাধ্যের একটা কারণও যে আছেই আছে, ইহছাও সকলেই 
বিধান রুর়েব। এই পধ্যন্ত আত্িকে'নাতিকে। ঈ্বরধাদী ও নি্বীতর 

উনচযিল 



চরিত-চি 

বাদীতে কোনও বিরোর নাই। সিরীশ্বরবাধীধিগকে বাঁ কহিতেছেন, 
"তোমরাও ত কালকে বা প্ঘভাবকে অথবা পরমাণুকে কিতা! গর 
ফোনিও পদার্থকে জগতের কারণ ও নির্ধাহক বলিয়া! স্বীকার কর। 

তোমরা বাহাকে কাল বা স্বভাব ঝা পরমাথু বা অন্ত কিছু নাছে 
অভিহিত করিতেছ, আমি তাহাকেই ব্রহ্গ বা ঈশ্বর খলি। সুতরাং মুলে। 
তোমাতে আমাতে ত অমিল নাই। আঁর এই জগতের উৎপত্তি ধা! 
হইতেই ছউক না কেন, এই জগৎকাঁধ্য দেখিয়া আমর! সকলেই বিশ্বে । 
পরিপূণ হইয়! উঠি। কি আশ্চর্য) ইহার পরিপাটি । কি অডূত ইছার 
বিচিত্রতা । ফি নিগুড় ইহার এক্যবন্ধন। কি শূক্খলা। কি কৌশল, 
কি নিপুণতা, কি জনির্ধচনীয় মহিমায় এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া! আছে। 
এপকল চিন্তা করিয়া যেকারণ হইতে এই বিচিত্র, অদ্ভূত, সুনিপুণ, 
জুশৃঙ্খল, অনির্বাচনীয় শক্তিশালী ও মহিমাময় জগতের প্রকাশ বা! ছৃষ্টি 
হইয়াছে, তীহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমার কথ! ভাবিয়া! নকলকেই 
স্তভিত হইতে হয়। এই সকল ভাবের অনুধীলনই ত উপাসন! ।* 
এই “অনুষ্ঠান”-পত্রেই রাজ! উপাসনা কাছাকে কহেন?” এই প্রশ্নের 
উত্তরে কছিতেছেন যেস্স 

“পরক্রদ্ধ বিষয়ে জ্ঞানের আবুতিকে উপাসনা কহি।” 
এইরূপে রাজা কি উপাশু-নির্ণয়ে, কি উপাসনার সংজা নির্ধারণে, 

ধর্দের তত্বাঙ্গে বা সাধনাঙ্গে, কোন দিকেই কোন প্রকারের অগ্রত্াক্ষ 
ও অভিগরান্কত বিষয়ের প্রতিষ্ঠা কুয়িতে যান নাই। এমন কি, পাছে 
সয় প্রচারিত উপালনাতে কি জানি কোনও অগ্রতাক্ষ, অতিগ্রারত খা 
কজিত বিষয় প্রবেশ করে, এই ভয়ে তিনি বারধার ফেবল অগের 
উঠস্থ লক্ষণেরই উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, শ্বরপ-লক্ষণের কথা 
খেশী হেন নাই। তটস্থ লক্ষণেষ দ্বার! যে রঙ্গের প্রতিষ্ঠা প্র, 
কাহার স্বরণ অক্াত ও জে । এটি অঙ্গ অজের কথা কেধল 

চ্িশ 



রামমোহন ও অ্রঙ্গলন্ত। 

সত্তাধারজের়। এই ব্রদ্ধতত্ব অনেকট! আধুনিক ইউরোপীয় অজেয়তা- 
বাদেরই যতন 1080 এবং 012103058৮1৩--ছার্বাট্ ম্পেন্সার 
যে অক্রেয়তন্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তটস্থ লক্ষণের দ্বার! 
যেরক্বতদ্থের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অনেকটা ইহারই অনুরূপ । রাজা যে 
পয়ররদ্ধবে” উপাস্যকূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, “তিনি কি প্রকার ?*-- 
এই প্র্থ হইলে, উত্তরে করিতেছেন £-_ 

তোমাকে পূর্বেই কহিয়ছি যে ধিনি এই জগতের কারণ ও 
নির্ববাহকর্তা তিনিই উপাপ্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাহার 
নির্ধারণ করিতে কি শ্রতি কি যুক্তি সমর্থ হন ন1।...তাহার 
দ্বরপকে কি মনেতে কি বাকোতে নিরূপণ করা যায় না, ইহ! 
শ্রুতিতে ও স্থৃতিতে বারংবার কছিয়াছেন এবং য ক্িসিদ্ধও ইহ! 
হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অনন্ত, ইনার ্বরপ ও পরিমাগকে 
কেহ নির্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও 
নির্ধ্বাহকর্তী যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাহার স্বরূপ ও পরিমাণের 
নির্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়? 

বেদাস্তগ্রন্থের ভূমিকাতেও এই কথাই কহিয়াছেন।--“ইছার ( অর্থাৎ 
বেদবাত্বগ্রস্থের ) দৃিতে জানিধেন যে, তআমাদের যুল শান্্াছসারে ও 
অতিপূর্ধব পরস্পরার এবং বুদ্ধিয় বিবেচদাতে জগতের অষ্টা পাতা সংহর্তী 
ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন!” পুনরায় 
কছিতেছেন যে, “যে ব্রদ্দের শ্বরূপ জেক্স নহে কিন্ত তাহার উপাসন।- 
কালে তাহাকে জগতের পাতা সংহত ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা লক্ষ্য করিতে 

: ছয়, তাহার কল্পনা! কোন নখর নামরূণে কিনপ কর! যাইতে পানে? 
সর্ধাদ! থে সকল বন্ধ যেমন চন্ত হুর্ধ্যাদি আমা দেখি ও তাহার দা! 

 খ্যবহার দিঙ্গক্স করি তাহারে! বাথ স্বরণ দানিতে পারি না) ইছাতেই 
, কুঝিতে যে ঈশ্বর ইঞ্জিনের অগোচর ভাছার ন্বক্ধপ কিরপে জানা যায়” 

কচি 



চন্রিভ-চিত্র 

কিন্তু তাই বলিয়! রাজ। যেস্পেদ্সারের মতন অজ্ে্তাবাদী খা 
88780800 ছিলেন, এমন মনে কর! কর্তব্য নহে। অন্ধের স্বরূপ 

ও ম্বরূণ-উপাসন! সম্ভব, রাজা ইহ! বিশ্বাস করিতেন। কিছ্ক অন্ত 
বিষয়ে যেমন, এখানেও সেইরূণ অধিকারী-অনধিকারী বিচার আছে। 
সকলের পক্ষে এই স্বরূপ জানপান্ত পন্ভব নয়। আপামর "মধারণের 

পক্ষে ইহ! একরূপ অপাধ্য। কারণ শ্রাতই কহিতেছেন ( কঠ- 
৪র্থ--১ )-- 

পর!ঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ঃ 
তশ্মাৎ পরাঙ, পশ্ঠতি নাত্বরাত্বন্। 

কশ্চিষ্ধীরং প্রত্যগাত্বানমৈক্ষ 

দাবুতচক্ষুরমৃতত্মিচ্ছন্ 
রাজা এই শ্রুতির অনুবাদ করিয়াছেন £-- 

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেহ ইন্ত্রিয় সকলকে জপ রস ইত্যাদি 
বাহ্ বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত স্থষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোক 
সকল ইন্দিয়ের ছার! বাহ বিষয়কে দেখেন, অস্তরাত্মাকে দেখিতে 

পারেন না। কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত বাহ্ৃবিষয় 
হইতে ইন্জিয়কে নিরোধ করিয়া অস্তরাত্বাকে দেখেন । 

অর্থাৎ বছিরিক্রিয় লকলের একাস্ত নিরোধ না হইলে, জীবের 
্রদ্বনাক্ষাৎকার লাভ হয় না। যেজঅবস্থায় বহিরিক্রিক়ের এরূপ একান্ত 
নিষোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি কহিয়্াছেন। রাজা 
লয়াধিতে বিশ্বাম কল্সিতেন। সমাধিতে অন্ষম্থরণ উপলদ্ধি ছয়, ইছাখ 
ভিনি শ্বীকার করিয়াছেন । ভষ্টাচার্যের সহিত ব্চারে বাজ স্পা 
কিয়া কহিয়াছেন যে আষ্টা পাতা লংহর্ত। ইত্যাদি গুণের হার! অনয 
খে নির্দেশ করা হচ্ধ “সে কফেধল প্রথমাধিকারীর বোষের দিদি + 
এট্রপে ডট লক্ষণের ছার! রা নির্শর ক্ধিরা টানার চিনা 

ঘিরাজিশ 



শি 5 4 স্বামোহন ও রক্ষা, 
গার কারি বত জব জা কান উঠি বাকে। 
নে ব্বরপ-জজানে বরঙ্দকে লত্যং জানস্ অনস্ক'রূপে প্রতীত হয় । বেদাস্ত".. 
হত্রের অনুধাদে রাঙা কহিয়াছ্ছেন £ 8. | 

“« অঙ্গের, স্বরূপ লক্ষণ বেদে কছেন যে লত্য লী মিথ্যা 
'জগবৎ বাহার সত্যতা বারা সত্যের স্তায দৃষ্ট হইতেছ্ছে। যেন: 
মিথ্য। সর্প সত্য-রজ্জ,কে আশ্রয় করি! সর্পের ভান দেখার । 

ভ্টাচার্চের সহিত বিচারে ্বরূপ-দাঁক্ষাৎকার ব! আব্মসাক্ষাৎকার 
কাকে বলে, তাহ! আরও একটু বিশদ করিয়া কহিয্থাছেন £-- 

_ বিশ্বের হষ্ি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা যে আমর! পরমেশ্বরের ক্দালোচন। 
কৰি সেই পরস্পর উপাসন! হয়। আর যখন অভসবশতঃ, 
গ্রপঞ্চমর বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ষসত্ত। মাত্রেরই 
ুত্তি থাকে তাহাকেই আত্ম-সুক্ষাৎকা'র কহি। 

এই ম্বরূপ-ক্ঞান কেবল সমাধিতে-লা কর! খায় ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার 
উদনস্ধ হইলে, সাধক প্রথমে জগতের কারণ ও নির্বাহুক রূপে ব্রন্গের 

চিন্তা করিবেন। বনছুতর লোকের পক্ষে ইহাই কেবল সম্ভব । তবে 
প্সম্বাধি বিষয় ক্ষমতাপর হইলে সকল ব্রহ্মমর এমভরূপে. সেই. রঙ্গ 
সাধনীয় হয়েন।* কিন্তু এই সমাধির পক্তিলা অতিশয় কঠিন সাধন, 
সাপেক্ষ বলির! জতি অল্প লোকেই এই স্বরূপ উপাসনার অধিকার 
নান কয়েন। . অধিকাংশ লোকে ফেবল তটস্থ লক্ষণ ঝরা জগতের. 
কারণ ও নির্ধ্যহ কর্তারূপেই ব্রদ্ছের উপাসন! করিতে পারেন । তাহাদের 
পক্ষে এই উপাসনাই প্রতাক্ষের সঙ্গে যুক্ত: ও সাক্ষাৎ অনুভূতি প্রতি 
হইয়া সত্য ক্র  বাঁছার। সমাধির শক্তি লাভ করেদ নাই, কাহাষের 
পক্ষে খবরপ্পিপাসনার প্রয়াস নিশ্চয়ই বন্তজানহীন অলীক দান 
কছ়নাতে পরিণত ছইবে। তাহার! মৃগী গরতিমা বির্দাগ না করিলেও 
খাচ্থিরী করনত দুটি করিবা ক্দলগ্োর 'উপলিনা করিবেই -করিছে। 

চল রত রঙ টপ 

রত 
উন রি হল 

॥ 



চরিত-চিত্র 

এই জন গাছ সাধারণ লোকের নিনিত তটস্থ লক্ষণের দার! তরঙ্গ 
নিরপশ করিয়া, জগতের শর্টা পাতা ও সংহর্ভারণপে তাহার চিন্তা 
কগিবারই বিধান দিয়াছেন । 

আর এই উপাঁপন! সকলের পক্ষেই উপযোগী । যে যেধর্শমত 
পোষণ করুক না কেন, আপনার উপান্তকে অষ্টা পাত! ও সংসারের 
প্রভূ ও নিয়ন্তা বলিয়! বিশ্বাস করে। নুতরাঁং জগতের ধিণি আদি 
কারণ তাহাকে কেবল শ্রষ্টা পাতা ও নিয়স্তাকপে ধ্যান করিলে 
সকলেরই নিজ নিজ উপান্তের ভজনা হয়, অথচ এখানে কাহারও 
সঙ্গে কাহারও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। এইটিই সার্বজনীন 
ঈশ্বর-তত্ব ও এই ঈশ্বর-তত্বের এরূপ ভজনাই লার্ধাজনীন ভজনা। 
এই সার্বগনীন ঈশ্বর-তত্বের আশ্রয়ে, এই সার্বজনীন ভঙ্গনার প্রতিষ্ঠা 
করিয়া, যাহাঁতে সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোঁকে এক 
উদ্দাব ও বিশাল মিলনভূমিতে একত্রিত হইয়া, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক 
মত ও বিশ্বাস, আটার ও অনুষ্ঠানাদিকে অক্ষু রাখিয়া, এক পর়মেশ্বরের 
ঘজন। করিতে পাবেন, তাছারই জন্ত রাজ! ব্রদমসভার প্রতিষ্ঠ। করেন। 

এই ব্রহ্মদভ1 কোনও নুতন ও বিশিষ্ট ধর্মমত বা ধর্মসাধনের 
প্রতিষ্ঠা কে নাই। ইহা হিন্দুর দেউল, খুটায়ানের গির্জা, মুসলমানের 
যসজিদ; বা ঘৌদ্ধ ও পারসী, শিশ্টে। ও কনফুচীয় প্রভৃতি ধর্খের বা 
বন্ত্রদায়ের ভজনালম্নকে ভাঙ্গিয়।, তাছাদের স্থান 'অধিকায় করিতে 
চাছে নাই। কিন্তু লাক্প্রদাক়িক ভাবে যেখানে, যেভাবে, যে নাষে, 
ন্বে উপকরণেই আপন আপন উপান্ডের পুজ! কক্ক না কেন, সকলে 
যাহাতে ধর্খের সাধারণ ও সার্কভৌমিক লক্ষণের ' প্রতি মনোনিবেশ 
করিয়া, একটা সাধারণ ও সার্বজনীন ক্ষেত্রে সঙ্গিলিত হইয়া, সাধারণ 
গ্ট লার্ধজনীনন্ভাবে জগতের বিনি একমাঅ কারণ ও নিয়ন কাহার 
ভঙ্গন! করিতে পারে, ভরসা] কাছারই ব্যধন্থা কছিয়! দেয়। রদ্ষনন্ধার 

চু্ানিশ 

স্পা 



রাষমোহন ও জখসভ| 

আকারে রাজা একটি সার্বভৌমিক ধর্মক্ষেত্র ও ভজনের স্থান প্রতি 
করিতে চাহিষ্বাছিলেন। 

ইছাই যে লার্বভোমিক ধর্খের পরিপূর্ণ আদর্শ বা চরম লক্ষ্য এমন 
নছে। ভিল্স ভিন্ন ধর্পের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্টা কুটিয়াছে, তাহাকে 
বাদ দিলে ধর্দের যে সাধারণ তত্ব বা লক্ষণটুকু বাকি থাকে, তাহা! 
অতি সামান্ত। তাহার দ্বারা সার্বভৌমির ধর্পের লঘিষ্ঠ লাধারণ 
গুিতক বা 1588 0020023013 10010015 মাত্র প্রাপ্ত হই, গরিষ 

সাধারণ গুণলিয়ক বা 31:68656 00110901) 141688016 প্রাপ্ত হইতে 

পারি না। ইহার মধ্যে ধর্শের যে সার্বভৌমিকত। প্রাপ্ত হই তাহাতে 
ধর্ঘবস্তর লখখুতম লক্ষণ ও কুদ্রতম আকার মাত্র প্রতাক্ষ করি; তাছার 

শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ বা বিকাশ যে কি, তার সন্ধান পাই না। সন্তোক্গাত 

শিগুর মধ্যে লার্বভৌমিক যে মনুষ্যত্ব বস্ত তার কতটুকুই বা প্রত্যক্ষ 
হয়! মালব শিশুতে যতটুকু মনুতযধর্ম প্রকাশিত হয়, তাহাকে ধরিয়। 

মনুষ্যত্ব বস্তর স্বরূপ আমরা কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। 
প্রস্তুত মনুষ্যত্ব বন্ত কি ইহা দেখিতে হইলে শ্রেষ্ঠতম মাছুষকে দেখিতে 
হয়। শিশুতে মনুষ্যত্ব অতি অস্ফুট বীজাঁকারে বা অন্ুরাকারে মান 
প্রত্যক্ষ হয়। এই বীন্গ যে মানুষে পরিপূর্ণ ূ পে ফুটিয়াছে, তাহাতেই 
কেখল মন্বব্যত্ের পূর্ণ লক্ষণ ধরিতে পারি । সার্ধ্ভোৌমিক যে মনুষ্যত্ব 
বন্ত তার সত্য স্বরূপ পরিপূর্ণ মাুষেই প্রকট হয়, শিশুতে হয় না। 
সার্ধভৌমিক ধর্ম সঙ্ঘদ্ধেও ইহাই সত্য। রাজা যে হজ ধরিয়া জগতে 
ভি ভিন্ন ধর্পেয় মধ্যে একট! এঁক্য স্থাপন করিতে চাহিরাছিলেন, 
তাহাতে ধর্শেয যীজাস্কুর মাত্র প্রত্যক্ষ হয়, পরিপূর্ণ প্রশ্ম,ট ধর্শাবন্তফে 
পাওয়া ধায় না। ক্াজার এই চুর অবলম্বনে আদিম অবস্থার প্রেতপুজা, 
নিসর্গ-পুজা, পশ্তপক্ষী গিরি নদী প্রভৃতির পুজা! হইতে আর করির। 
শ্রেঠহম ত্রান বা ভগব্দভক্কি পর্য্যন্ত ধর্ষের লফল অবস্থার, সকল 

গরতাজিশ 



চরিত-চিত্র 

প্রকাপের হধ্যে যে অতি সামান্ত এক্যট,কু আছে ভাহাই কেবল ধৰিতে 
পারি। ছিন্ন ভিয় ধর্পের নিজ নিদ বৈশিষ্টের মধ্য দির বর্দাধন্ত থে 
অপূর্ব উন্নতি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে, তার লঙ্কান খুঁভিরা পাই না। 
অধচ ধর্থের এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রকাশ বাদ দিলে তার পরিপূর্ণ 
লত্য ও মাহাত্ম্য কিছুই রক্ষা! পায় না। 

রাজা যে শর সকল কথ! ভাবেন নাই বা বুঝেন নাই, এমন কল্পনা 

করা সম্ভব নয়। বেদান্তে যে সকল তটস্থ লক্ষণের হার! ব্র্গততের 

প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন ও পরোক্ষভাবে “কার্ধ্য দেখিয়! কর্তার চিন্তন”. 

রূপ যে উপাসনা উপদেশ দিয়াছেন, ব্রদ্মসভার প্রতিষ্ঠায় রাজা! তাহাই 
কেঘল অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা! সত্য। কিন্তু শ্বরূপোপাসন! যে 
সপ্তব ইহাও তিনি ম্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। শবে কেবল শ্রেঠতষ 
অধিকারী, ধাহার] সমাধির শক্তিলাভ করিয়াছেন, তীহারাই গ্রেই 
স্বধূপ উপাসনা করিতে পারেন, অপরের পক্ষে ইহা অসাধ্য বলিয়া 
অবিহিত। নুতরাং রাজা! যে তত্ব ও উপানন! প্রচার করিয়াছিলেন 
ভাহা যে ধর্থের শেষ কথা বা শ্রেষ্ঠতম জবস্থ! ঘহে, ইহা! তিনি 

বেশ জানিতেদ। আঙজিকালিকার ধর্ঘবিজ্ঞান যেরপে যতটা পরিফার 

ভাবে ধর্শের ধিকাশ-ক্রমটির সন্ধান পাইয়াছে, ডারুইন-প্রচার্সিত 

অভিব্যক্তিবাদের মূল তব্বের ঝআশ্রয়ে ধর্পের যে এঁতিছাসিক ধারর 
কথা আধুনিক পণ্ডিতের কছিতে আরস্ত করিয়াছেন এবং এই লক 
অভিনব 'বিফার ও চিন্তার ফলে লার্ধভৌমঘিক বর্ণের থে হন 
আজকাল প্রকাশিত হইতেছে, প্লাজার সময়ে তাহ! হয় দাই? কিন্তু 
তথাপি রাজা আপনার ক্নন্তসাধারণ মনীষা প্রভাবে, খাদে 
দেশের প্রাচীন বৈদাস্তিক সাধনের অন্ুপীলনের ছারাই ধর্েরড বে 

 জদোক্সতি হয়। ইহা! পরিষাররূপে ধরিয়াছিলেন। বেদাকে একদিকে 
“্রম-মুক্তিপ্ম ও অন্টদিকে প্পদস্পরা-উপালনার” কথা করিয়াছেদ। 
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রামমোহন ও অন্ধ! 

রাজা এই “পরম্পন্বা-উপাসন।র” শৃত্টি অবলম্বন করিয়াই তার 
সার্ধাতৌদিক ধর্শতন্ব ও উপালন! তত্ব লাভ কহিম্বাছিলেন । তটগ্ব 
লক্ষংপর স্বাথা ব্রঙ্ছ গতি! করিয়া, এই *নঅচিত্ত্য-রচনা-বিশ্বের" 
আরবে অচিন্তা শক্তিশালী ও অরনির্বাচনীয় গুণসম্পরন, অবাও.মসসো 
গোচয় পরমেশ্বরের চিন্তার বার! উপাসনা প্রচার করিয়া, রাজ! 
জগতের যাবতীয় ধর্ধের একটি সাধারণ মিলনহুত্র যাত্র দেখাইয়! 
দেন। কিন্তু গ্রইখানেই ধর্শ সাধনের শেষ হইল, এমন কথ। তিনি 
বলেন নাই, ভাবেন নাই, কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তিনি 
সাধারণভাবে এই উপাসনাতে অপর সকল ধর্মাধলম্বীর সঙ্গে মিলিত 
হইয়া, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে তাহার নিজের শান্তর ও সাধন 
অন্থুযায়ী আপন আপন সংপারধাত্র। নির্বাহ ও ধন্মজীধন যাপন 

করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি শ্বদেশবাসী 
ছিন্দুসাধাপখকে বেদাস্তসপ্মত ব্রঙ্গোপাসনাতে প্রবৃত করাইয়াছিলেন, 
অনভ্দিকে লেইকপ বিদেশীয় খৃষ্টীয়ান লাধারণকে বাইধেলসম্মত 
ঈশ্বরোপাসনাতেই প্রেরিত করেন। তিনি খ্ষ্রীয়ানকে বৈদাস্তিক 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে, কিন্বা হিন্দুকে খংইীয়ান ধর্ম গ্রহণ করিতে 
কছেন নাই। ফেবল কি হিন্দু, কি খুষ্টীয়ান লকঙ্কেই নিজ দিজ 
শ্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে আপন আপন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্দপঠধনকে 
গড়িয়া ভুলিতে উপদেশ দিশা দিলেন। 

জগতের ভিজ ভিষ্ট প্রাচীন এঁতিহাসিক ধর্েতে যে সফল বৈশিষ্টা 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে সত্য আছে; সাধকগণের গ্রতানক্ষ 
অরুষ্ঠৃতির জাশ্ররেই এসকল বৈশিষ্টোেরও প্রকাশ হইয়াছে! কিন্ত 
প্রননকল গন্ভীরতর ও গঞ্ভীরতম সত্যের পাক্ষাৎকারলাভ জনসাধারণেনর 

কাগো ঘটে না) এসকল অনুভূতিগান্ত বহু-লাধন-লাপেক্ষ। গন» 
লাধারণের লে নাখন নাই। জুতরাঁং তাছাগের পক্ষে এসকল 

লাজচজিন 



চরিত-্চিত্র 

গন্ভীরতষ তত্ব অজয় ও অবোধ্য। যাহার অনুভূতি হয় নই, তাহা 
সম্ত্যাসত্য লর্থন্ধে বিচারের যথাযোগ্য অবলরও বিলে না। জগ্রতাক্ষ 
বিষয়ের অন্থমান অসস্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে ক্মনূমানের আশ্রয় লইলে 
মিথ্যা কল্পনা হষ্টি অনিবার্য ছইয়া উঠে। ভ্রেঠতম অধিকারীর 
সাধকের! থে সকল নিগুঢ়তম তব্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, 
এখং শান্তাদিতে যে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা! করিয়। গিয়াছেন, সাধারণ 
নিযতম অধিকারীর সাধকের সেই সকল ধর্দেইি অনেক প্রকার 
অলীক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। একের প্রত্যক্ষ অপরের প্রতাক্ষের 
সঙ্গে সর্বদাই মিলে, দিলিবে। ইহা! যেমন সত্য ও অনিবার্ধয, 
সেইন্ধপ পরস্পরের কল্পনায় অযিল হওয়াও অবশ্ঠস্ভাবী। তবে পুরাগত 
সংস্কার-বদ্ধ হইয়া যেসকল কম্পন! পুরুষানুক্রমে কোনও জাতির 
অস্থিমজ্জাগত হইয়! বায়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ অমিল হয় না ও 
হইবার আশঙ্কা অল্প। কিন্ত এখানে ব্যষ্টিভাবে একজাতির অন্তর্গত 
ছির ভিন্ন ব্যক্তির একে অন্তের কল্পনার মধ্যে মিল দেখিতে পাওয়। 
খ্বেলেও, সমহিভাবে অপর জাতির কল্পনার সঙ্গে সেরূপ মিল হয় 
না, হওয়াও অসভ্ভব। আমাদের দেশের লোকের! বিশেষ মানসিক 
অবস্থাধীনে, অর্থ।ৎ ধ্যানের ব! সমাধির অবস্থার, কালীহ্র্গ। কিন্বা 
রাধাকফকে প্রত্যক্ষ করেন। গুিয়ানর! বীণ্ডকে কিনব! এঞেলদিগকে 
দেখিয়া থাকেন। সেইরূপ যুসলমানের! এ অবস্থায় হজরত সহপ্মদকে 
কিথ। আলীকে কিনা কোনও পীরকে দেখিয়া থাকেন। কোনও 
ইউরোপীয় গ্্হীয়ান মদি বাধাক্কঞ্চকে দেখিতে পাইতেন, কিন্বা 
কোনও হিন্দু বদি বীগুধুইকে দেখিতে পাইতেন, অথবা আরঘদেশের 
ফোলিও মুমলমাগ ধদি শিবছ্র্থার প্রত্যক্ষপাভড করিতেন, তাছ। 
হইলে এসকল অনুস্ভুতিকে লত্য অর্থাৎ বস্তুত ধনে কৰা 
সম্ভব হইত । কারণ একজনের যেবস্ত সাক্ষাৎকানদদে থে কন্ভৃতি 

আটচমিশ 



রামমোহন ও ব্র্দসভা 

ই, সে বস্ত সাক্ষাৎকারে অপরের সেই অনুভূতি হবেই হইবে! 
আমাদের দেশের সাধকের] ভগবানের এসকল দ্নেবঙার়প ধারণকে 
মায়িক বপিয়াছেন, সাধকের তৃত্তযর্থে ভগবান এসকল কপ-খাধণ 
করেন। মান্বাপ্রভাষে তিনি এসকল রূপ ধরিয়া সাধকের সমক্ষে 
উপস্থিত ছন। এই যায়া, ইন্্জাল, মিথ্যাকে লত্যরপে ধেখাঁন। 
বাজিকরের! এইরূপ অবস্থকে বস্তরূপে, একবস্কে অন্তবস্ত ঈপে 
দেখাইয়া থাকে। ইহার! দর্শকের বৃষ্িত্রম উৎপাদন করে, তাঙ্ছার 
বুদ্ধকে মোহিত করিয়া অসত্যে সত্য বোধ জম্মায়। ভগবানও 
তবে এইরপই সাধকের তৃষ্তির নিমিত্ত তাহার চিত্তকে মুগ্ধ কিয়! 
এসকল দৃষ্টিব্রম উৎপাদন করেন। একথা মানিলেও ভগবানেক্ 
অলীম করুণারই প্রমাণ হয়, সাধক যাহা দেখেন তাহা! যে সত্য 
ইহার প্রমাণ হয় না। বরঞ্চ তদ্ধিপনীতই প্রমাণ হয়। আর এসকল 
কল্পনার যেধপ ব্যাখ্যাই করিনা কেন, এই কল্পনার ভূমিতেই যে 
জগতের ছিপ ভিল্র ধর্খেতে যাবতীয় ভেদবির়োধের গ্রতিষ্ঠ। হইয়াছে, 
ইহা অস্বীকার করিতে পারা যাঁয় না। যোগ-সমাধি প্রতৃতি সাধনের 
উচ্চভূমিতে আবার এসকল কল্পনার জন্ম হয়। এই জগ্তই নাজ 
এসকলকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্শতত্বকে ও ধর্শসাধনকে জনগণের 
সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে 'গড়িয়! তুলিবার 
চেষ্টায়, «প্রথমাধিকারীর় খোখের নিমিত্ত ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা কবেন। 
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বহ্কিমচন্ত্র 

এক 

বন্ধিমচন্ত্রের চরিত-চিত্র লিখিতে বিয়া আজ নব-পর্ধ্যায় ্- 

দর্শনের' শেষ সম্পাদক প্রিয় সুহ্বং শৈলেশচন্দ্রের কথা বারবার মনে: 

পড়িতেছে। এক বৎসর হয় নাই, শৈলেশচন্ত্র বঙ্গ-দর্শনে বহ্কিমচজের 
চঞ্িত-চিন্র লিখিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ করেন। বছদিন হইতো 
তাঁর এই সাধ ছিল। বঙ্গ-দর্শনে রবীন্দ্রনাথের চরিত-চিত্র এাকাশিত 
হইবার পয়েই ছু? চারিজন প্রাচীন ও লন্ধগ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বহিমচন্ের 
একখানি চরিতালেখ) লিখিবাঁর জন্য অনুয়োধ করিয়! পাঠান। শৈলেশ- 
চক্জ বীচিয়া থাকিলে ইতিপূর্যেই আমাকে এ কাজে হাত দিতে হইড। 
আজ শৈলেশচন্ত্র এলোকে নাই। তিনি বেখানেই থাকুন, তাঁহাকে 
স্মরণ করিয়াই আমি তার সাধের বঙ্কিম চি-চি অস্কনে প্রবৃত 
হইলাম । 

নিজের সাধ এবং অপরের অন্ুরোধ সন্বেও এতাবৎকাঁল বহ্িমের 
চরিতালেখ্য রচনান প্রবৃত্ত হই নাই) কারণ, সাহধে কুলাইয়া। উঠে নাই । 

ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় না ধাকিলে, কাহারও যথাযথ চন্ধিভালেখ্য অঙ্কন 
করা মহজ নয়) সম্ভব কিনা তাহাই অনেক সময় .সন্দেছ হুয়। বন্ছিম, 
চঙ্ের লক্ে ছ+ চারবার সাক্ষাৎ আলাপ পরিচন্ধের- সৌভাগা খটিযাছিল 
বটে; কিন্ত সে সামানত পরিচয়ে মানুষকে চেন! যায় না। সাহিত্- 
“বিট, বসকে বা্গালা দেশের কে না জানে? খালা অতিক্রম করিতে 
না করিতেই, তার পরের সঙ্গে আমারও পরিচয় জার হয়া যে বসে 
ৰ /কদাদের, (দেশে, পূ পিতার ঘি ঠা থাকে, দেই বসেই: বত 

| পঞ্চাশ, . 



, ব্ধিমচর 

দর্শনের ৃ ষ্া্ মালে রি টিক মানস . সকলের সঙ্গে পরিচয়ের 
হত্রপাত হয়। বুঝিতাম না, কিন্তু পড়িতাম। অথবা বুঝিতাম নাই বা 
বি কেমনে? আপনার অধিকার অনুযায়ী যাহা! পড়িতাম, তাহা 
বুঝিতাঁষ বই কি? মা বুঝিলে তাহাতে এমন রস পাইতাম না। আর 
হেশনন্দিনী বা কপালকুগ্লা, মৃণালিনী বা চঞ্রশেখর, ব্যাস্রাচার্য 
বৃহম্নাঙ্গুলের সভ1 কিন্ধা উত্তরদ্ধাম-চরিতের সমালোচন!, এগুলি ত স্কুল 
কলেজের পাঠ্য ছিল ন! যে বুঝি আর না বুঝি, ধল পাই আর না পাই, 
টাটিক্সের থার্ড সিষ্টেম অব্ পুলির (71:00 5536610 ০৫ 28116৩প্র) 
মতন, “রোগী করত যৈসে ওধধ পান”, তেমনি করিয়া গলাধঃকরণ 
কৰিতেই হইত। স্কুলের বই ছাড়িয়৷ বন্ধিমের লেখা পড়িতাম। কলেজে 
আসিয়া,-তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের এখনকার খর্ব ছিল না 
বন্ধনও ছিলন!1,-চাঁরিদিকে খোল মাঠ আর মাঠের পরেই রাজপথের 
ওপারে ষোগেশচজ্দ্রের ক্যানিং লাইব্রেরী-কলেজ হইতে পলাইয়! 
রাজকষ্ণবাবু ও হা!ওড সাহেবকে ফাকি দিয়া, যোগেশবাবুর রুপার তার 
দোকানে বসিয়া দিনেক্স পর দিন বন্কিমচন্জরের এই সকল রসন্্ি প্রাণ 
ভন্বিয়া ভোগ করিতাম। রসবস্ব কি, তখন ইহা! জানিতাম না, 
সাহিত্যের উতৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিবার পাপ্ডিত্য এখনও জগ্যায় নাই, 
তখন ত ছিলই না। হবে সে পিপালাট! গ্রবলই ছিল। আর রসের. 
জা'স না থাঁকিলেও, সহজ রসান্ুভূতির শক্কিটা দিধাতা ফেঘন দিয়া 
ছিলেন, 'সেইন্বপই ছিল) মাছুষের শিক্ষার তাড়নায় কখনও তার 
বিক্ষগতা জন্মায় নাই | থাহ। ভাল লাগিত, তাহাকেই ভালবাসিতাদ |. 
বাহ! ভাল লাগিত না) তাঁহাঁকেই মন্দ ভাবিতাম।  বহিমচক্রের, লেখার.. 
আব কি ঘৌধ গু আছে জানি নাই, বুঝি নাহি; কিন্ত বড় বিষ 
রি, এর ফথাট। খনন মলে ব্াছে। আর দিষ্ট লাগিত. বলিরাই 
সপ্ুি গালি যখন নোট বা হইত, তখনই মেট 

 পকার ৰ 



(চরিত-চিত্ব 

পড়িয়াছি। .সে-পড়ার প্রভাব মন টিক আজি পর ক যাহ 
নাই।, 

| সাহিত্য-সমালোচনা ও টা সিনন | 
এরূপ ভাবে, বাঙ্গাল! দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ 

লোকের মতন, আমিও সাহিত্য-সম্তাট বঙ্কিমচন্দ্রকে 'আযৌবনই। 
ানিয়াছি। কিন্ত এত তার বাহিরের দিক) তার সত্তার দিক নয়, 

তার প্রকাশের দিকমাজ। এ সকল তার রূপ, স্বরূপ ত নয়। রূপের 

অন্তরালে ত্বরূপাঁদি সর্বদাই লুকাইয়া থাকে, সত্য। কিস্তু রূপের ভিতর 

দিয়। স্বরূপে যাওয়া যায় না। প্রকাশের দিতরে বস্তর বাহিরটাই দেখা 
যায়। রূপের মধ্যে শ্বরূপের তটস্থ লক্ষণমাত্র প্রকাশিত হয়। হৃতিকে 
দেখিয়া শ্রষ্টাকে .বতটুকু জান যাইতে পারে, সাহিত্য-সথটির মধ্যেও 
সাছিত্যিককে ততটুকুই জান সম্ভব। কিন্তু সৃষ্টি দেখিয়া শ্রষ্টার সত্য- 
জান লাভ অসম্ভব | এ জ্ঞান পরোক্ষ, অপরোক্ষ নয়। ইহ! অল্লবিস্তর 
আন্থমানের 'উপরে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের উপরে নছে। অনুমিত জান 

ক্বতঃসিদ্ধ হয় না? প্রতাক্ষের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে । বন্ধিমচজের 
সাহিত্য-স্থষ্টি দেখিয়! তর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অনুমানের 

উপরে প্রতিষ্ঠিত । অনুমান সত্য হইতে পারে, মিথ)াও হইতে পারে। 
অঙ্থুমানের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করা যাদ্গ না। এ্রইজন্ত কেবল 
ভার গ্রন্থাছি পড়িয়া সাহিত্যিক বন্ধিমচজ্জের একটা! স্বল্লাহিক যদগড়া ছখি 
স্াক। সম্ভব হইলেও, সত্যকাত্স মানুষটি' যে তিনি কেষন ছিলেন, তার 
প্রতিক্কতি পরিশ্মুট ক্করা লহজ ত নয়ই, সন্ভব কি ন] তাই সন্দেহ। এই 

' মাস্থ্ষটিকে জাল করিয়া নাড়ি চাড়িয়া দেখিবার সুযোগ রখমও ছুটে 
নাই! খালি গায়ে কখনও তীহাকে দেখি নাই।.-খোলাপ্রাণে কনা, 

বার্তা কছিতে কখনও শুনি লাই! হুখেতে তিনি কতটা বিহ্বল, ছুখেতে, 

রি বন হই প্রাপক রড ব্খ আব, ঞািতে ক 
0 ছানি না 

£ রি ॥ 
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বিষাদ হইত) প্রশংসায় কতটা ফীপিয়। উঠিতেন, স্তিবাদে কতটা 
গলিয়! পদ্ডিতেন, আবার অপ্রশংসায় ও নিন্দাতে কতট! উদ্ম বা উত্তেজিত 
হইতেন) সংলারের বহুবিধ সম্বদ্ধেতে তিনি কখন কোন্ মৃন্তি ধারণ 
করিতেন ;-:এগুলি ঘনি্টভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়। না দেখিলে, মাুষটি যে 
কেধন ছিল্সেন, তাহ ঠিক করিয়! ধরা স্তর নয়। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ- 
লোকে সাহিত্যিক বঙ্ধিমচন্ত্রকেই কেবল একটু আধটু চেনে, মানুষ 
বক্ষিমচন্ত্রকে চেনে ন। অথচ সেটিকে না চিনিলে, তার সাহিত্য- 
সৃষ্টির নিশুঢ় এবং যথার্থ মর্শও গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। এই অন্তই সাহিত্য 
সমালোচনায় সাহিত্যিকের খাঁটি চরিত্রটি যথাসম্ভব জানা ও ধরা এত 
আবশ্কক ৷ 

এই ব্রঙ্াগ্ডকে বিনি শ্য্টি করিয়াছেন, মাঁছুয কত্ত অগণ্য যুগ হইতে 
তাহার এই বিচিত্র স্থষ্টির ভিতর দিয়া তাহাকে বুঝিতে ও জানিতে গ্রাণ- 
পণ চেষ্টা করিয়াছে । কিন্তু কিছু জানিয়াছে কি? শ্রষ্টাতে আমর! 
যে নকল শ্রেষ্ঠ গুণ আরোপ করিয়! তাহার স্তৃতি বন্দন। করি, সৃষ্টি 
কাধ্যের আলোচনাতে তার পরিতোষ প্রমাণ পাওয়া বায় কি? 

আমাদের প্রাচীন লোকায়তগণ, ইউরোপের আধুনিক যুক্তিবাদী ও 

জড়বাদিগর্--সকলেই এ পথে যাইয়া, কেহ বা গ্রকান্ত আর কেহুবা 

্রচ্ছর নাস্তিক্যে পৌছিয়াছেন। অষ্টাকে বন্বাময় বল স্থৃটির নিরবচ্ছিন্ন 
জীবন-সংগ্রামের শোণিত-প্রবাছে দগ্জার চিহ্ন কোথায় ? অষ্টাকে মঙ্লময় 

বল, রোগ শোঁক পাপতাপ জর্জরিত সংসারে মঙ্গলই বাকি? এই 
পথে ঈশ্বর জিজ্ঞাসার ' দিধৃতি করিতে যাইয়াই ইংরাঞ. মনীষী জন্ টুর়ার্ট 
দিল--জগৎলস্! মঙ্গলমগ়্ হইলে সর্বশক্তিমান নহেন, কিনব সর্বশক্তিমান 
হইলে লর্বমজ্ময নহেন,"এই সিদ্ধান্তে পৌছিাছিলেন। - টির 
ভিতরে. তার.সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, তার সকল সমন্কার স্বীমাংসা, | 
না লকল সা বা ক্যা সার্ক! তুলে পাওয়া যায় না।: তটস্ব 

ত 
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: চরিত-চিত্ 

লক্ষণের স্কার! ঈশ্বর গ্রাতিঠা ন! করিয়া, আত্মজানের ' দ্বারা, অপরোক্ষ 
অনুভূতিতে ব্রদজ্ঞান লাভ করিলে পরে, সেই স্বরূপের লাহাহ্যে 'এই 

(বিচিত্র বিশ্বরূপের মর্শোদযাটনে নিযুক্ত হইলেই কেবল সুির- সতা আর্থ 
বুধ! সম্ভব হয়। সূ্ির দ্বারা শরষটাকে সত্যভাবে জান। যায় না। অষ্ঠায় 
ভিতর দিয়া তীর সংষ্টিকে ধিনি দেখিতে পারেন, কেবল তিনিই সংষ্টি ও 
অষ্টা উভয়ের বথার্থ তত্ব ও ন্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন। জগৎ", 
অঙ্টীকে যেমন করিয়! জানিতে হয়, লাহিতাতষ্টাকেও সেইরূপ করিয়া 
জানিতে হয়। আগে মানুষটাকে জানি, চিনি, বুঝি ; তারপরে তিনি 

কিভাবে কি করিয়াছেন, কি উদ্দেশে কি উপায় অবলঘ্বন করিয়াছেন, 

কি বলিতে চাহিগ়াছেন, আর কতটাই বা তাহা বলিতে পারিয়াছেন, 
কোথায় তিনি পরিপূর্ণ সফলতা, কোথায় আংশিক সফলতা, আর 
কোথায়ই বা একাস্ত নিক্ষলতা লাভ করিয়াছেন, ইছা ধরিতে বুঝিতে 

এবং প্রমাণ প্রয়োগে অপরকে বুঝাইতে পারা যাইবে। হাই সাহিত্য- 
শ্র্টার চরিতালেখা রচনার মুখ্য প্রয়োজন। 

সাহিত্য ও জীবন 
অষ্টাকে লা! জানিলে, তার সৃষ্টির নকল রহস্তভেদ ও সকল রসভোগ 

সম্ভব হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের কৃষি ধারা করেন, তাহাদিগকে 
ভাল করিয়া না জানিলে, তাহাদের সৃষ্ট সাহিত্যেরও সকল বহন) সেম. 
ও সকল রস সম্ভোগ করা যায় না। লাহিতা সষালোচনায় 
সাহিত্যিকের জীবন-চরিতের বিচার ও. আলোচনা এই কারণেই 
অতিশয় আহক |. অথচ লোকে অনেক সময় সাহিত্য পড়িতে খাইয়া 

বাহিত্যিকের জীবনের খোজ করে ন!। এদেশে পুরাকাঁল হইতেই, 
মনে হয়, এ পদ্ধতি অধলদ্বিত হয় লাই ; কোন কালে হইয়া থাকিলে, 

স্পা 

এ িসিশীশিহশ তি 

আমরা ষে.যুগের সাহিতা-চর্চার সংবাদ শাইয়াছি, দেকালে,তাহা জো. 
পইথহিনং এই অভ্ভঃই আমরা কৃঘারসন্তব,. রতুবংশ)। মিতা. 

উল ..: 



খন্ষিঘচজ . 

শরত্তলা নঠন-পাঠন কালে, কালিদাস কোথাকার, কোনু, সময়ের 
কি প্রকৃতির লোক ছিলেন) তাঁর সংসার-জীবন ও ধর্ম, সিদ্ধান্ত কিরূপ 
ছিল, ভর দৈনিক ও সাদাজিক আধার ও আবেষ্টদই ব! কি ছিল, 
কোন্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে তাঁর অলৌকিক কবি-কন্পনা ফ,টিয়া 
ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, .তিনি হিমালয়ের কোন্ অংশের, কোন্ ছবির, 
কোন্ কূপের, কোন্ ভাবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ 

বাস্তব ঘটনার বা রসামুভূতির উপরে তাঁর চিত্রিত কাঁধ্য-কলার অপূর্ব 
রসসকল স্চুরিত ও উচ্্ৃসিত হইয়াছিল, এ সকল কোন দিন জানিবার 

জন্ত ব্যাকুল হই নাই। ত্তার কাব্য-স্থট্টিতে আমবা৷ কেবল কল্পনারই 
খেল! দেখি ) দেখিয়া বিশ্ময়ে আনন্দে অভিভ্ৃত হই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কল্পনা 
যে লত্যকে ছাড়িয়া জন্মে না, এ কথাটা ভূলিয় যাই। তুলিয়া যাই 

বলিয়াই, বোধ হয়, কালিদাসের সকল কথার ভিতরকার মর্শও সকল 
সময়ে ধরিতে পারি না। কালিদাসকে যদি আমর ভাল করিয়! 

জাঁনিতাম, মানস-কল্পনাতেও খদি এই অমর কবির একটি জীবস্ত 
প্রতিচ্ছবি আকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তীর স্থট্টিসকল আমাদের 
চক্ষের সামনে একেখারে সজীব হইয়! ফ.টিয়া উঠিত। তীর ছিমালয়, 

স্তার মেনকা, তার মহাদেব, তার পার্বতী, আমাদের নিকট কফেখল 
আক1শের দেবতা হইগাই চিরদিন পড়িয়া রহিতেন না, কিন্ত তার 
প্লে বকল কাব্য পড়িবার ময়, ইছারা ঘরের মানুষ হইয়া, চক্ষের সন্দুখে,: 
চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেন। ' এখনও যতটুকু বুঝি শু'লন্তোগ 
করি, তাহ] ইহাদের আতিমানবতা নহে, মানবতা মত্রি। রতি-বিলাপের, 
রতি. কামদেখের কেবল পত্ধী নহেন ; কিন্তু আমাদের ঘরের, সমাজের 
চি্পরিচিতা' পতিখিয়োগবিধুরা বসাদরিলী মাত । স্বামীর সোহাগে তার 
পাঁতিব্রত্যের গ্রক্কতি একাস্ত শবামীগত ন] হইয়া কতকটা আম্মগত, 

হা পরড়িয়ীছে।. কত গোহাগিনী. এই. ভাবে স্ামীতে টা্নিদ 

পঞ্চ 



| | রঃ 28 
চ 

রি টা রঃ রখ 
রর 5 ঃ ০ 

না 

রগ না পারিয়া, বার গুণেই বাসীকে নিজের মধ্যে রঃ 
'রাখিতেছেন। রতি চিতারোহনোগ্ত' হইয়াও আত্মনুখাভিমানিনী..। 
এ চিত্র. কালিদাস কোথ| হইতে পাইলেন, আমর! ঠিক জানিনা 
জানিনা, বলিয়াই। 'খু'টিনাটি ধরিয়া! তার বিচার বমালোচনাঁও ধরিতে 
পারি না। এই হুল্লানুনুক্ম বিচারের অভাবে তার পরিপূর্ণ রসবোধও 
সম্ভব হয় না। সেইরূপ কোন্ মানবী কালিদাসের উমার প্রতিচ্ছবি! 
ব৷ গরতিচ্ছায়। ছিলেন, কোন্ মহাযোগীই বা তার মহাদেবকে ফ ুটাইসা | 
তুলিয়াছেন, কোন্ বিরহী তার মেঘদুতের সূল চরিত্র, কোন রাজাই বা. 
তার হুত্বস্ত ও দিলীপ, কোন্ রমগীকে দেখিয়াই বা তিনি তাঁর শকুস্তলাকে 
আকিয়াছেন, এ সকলের কোনও সন্ধান আমরা. রাখি না, জানিনা ; 
কালিদাসের জীবনের কোন্ 'অস্কে, কি সম্বন্ধের ভিতরে এ সকল 
রসমূত্তির মূল আদশ ভাসিম্া উঠিয়াছিল, তাহা জানিবার কোনও 
সম্ভাবনাই নাই। এইজগ্ত তার কাব্যকে আমর! কেবল বাছির হইতেই 
দেখি? তীয় কাব্যকলার অন্তঃপুরের খবর কিছুই রাখি না ও জানি না। 
থে গ্রণালীতে আধুনিক ইউরোপীয় পর্ডিতগণ পুরাতন বাইবেলের 
কলা-হৃষ্টির ভিতর হইতে প্রাচীন ইহুদীয় জাতির একটা সামাজিক ও 

রাহীয় ইতিহাল গড়িয়। তুলিয়াছেন। এ দেশের প্রাচীনকালের ও 
মধাযুগের কবিকল্পনার ভিতর হইতে ধদ্দি কখনও কোনও ভারতীয় 
মনীষী যে যে যুগে এ সকল কাব্যগ্রস্থের কৃষ্টি হইয়াছিল, তৎ তত যুগের 
এক একটি স্বল্লবিস্তর প্রামাণ্য সামাজিক ও রায় ইতিছাস না হউক, 
অন্ততঃ এক একটি. এতিহালিক কাঠামে! গড়িয়া তুলিতে পারেন, 
তাহ। হইলে রামায়ণ) মহাভারত, ভাগবত ও গ্নতান্ত পুরাঁণাদির এবং 
কালিদাস -্রস্থতি ক বিকুলগুরুগণের কাব্য-চৃঙির মধ্যে আমর! এমন 
জান। এমন রস, এমন লত্য, এমন ভাব ও উদ্দীপনা, পাইব, দাহ এখন 
যাদের পক্ষে কমনা করাও নসন্ধব কাবাকে লোকে সচরাচর: 
হু 
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কেবল কল্পনার সি বলিয়াই মনে করে। কাঁব্যেও যে বাস্তবকে 
ধৰিয়া, বাস্তবকে ফ.টাইয়া, বাস্তবকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়াই আপনার 
সত্য সার্থকতা লাভ করে, এ কথ! সকলে বুঝে না। সকল কবিও 

বুঝেন না, কল পাঠক বুঝিবে বে কিন্ধপে? 
কাব্য কল্পিত সুষ্টি নহে। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই জীবনের ছি | 

মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যেমন সমুদায় বিজ্ঞান ঝ| সায়েম্দের 

প্রতিষ্ঠা হয়; এই অভিজ্ঞতার উপরেই যেমন যাবতীয় দার্শনিক তত্ব ও 
সিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠে) সেইরূপ এই অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব 

প্রকারের কবি-কল্পনারও স্কুরণ এবং বিকাশ হইয়া থাকে। এই 
অভিজ্ঞত! লইয়াই মান্থুষের জীবন । এই অভিজ্ঞতার দ্বারা যাঁহাকে ধরি 
ধরি অথচ ধরিতে পাৰি না, এই অভিজ্ঞতার ভূমিতে যাহা ফোটে ফোটে 
কিন্তু কুটিয়! উঠে না, এই অভিজ্ঞতা যাহার আভাস মাত্র দেয় 

কিন্তু যাহাকে নিংশেষে প্রকাশ করিতে পারে না, কবিকর্পন! তাহাকেই 
আর একটু পরিস্কুট, জার একটু আনগম্য, আর একটু রসানুভাবা, 
আর একটু প্রত্যক্ষ করিয়! তুলে। কাব্য এই অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি। 
কবির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি তার কাব্য। সাহিত্য-অষ্টার প্রত্যক্ষ ও 

পরোক্ষ অন্ভৃতির অভিব্যক্তি তার সাহিত্য হুষ্টি। শব্দ যেমন অর্থের 
অভিব্/ক্ি, সার্থক শব্দ যেমন সত্য বন্ত বা সত্য ভাবের অভিব্যতি, 

* আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। যে 

জানের উপরে আমাদের ছিন্ন ভিন্ন, খণ্ড খণ্ড বিচ্ছির ইন্জি্ানথভৃতির 
একত্ প্রতিত্ঠিত, তাহাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকেই ভূঙ পত্রঙ্গ” বলিয়া 

জানিয়াছিলেন। ' বিজ্ঞান শব্দের এই বিশিষ্ট অর্থটি মনে করিয়াই 
আজিকালি থাঙ্জগাল! ভাষায় আমর! যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তার বিশেষস্থ 

বুধাইধার জন্ত এখানে ইহার ইংরেজি প্রতিশক -- সায়া --5০161706 
কথাটা দিতে হইল। 

লাার 



চ্ধিত-চিত্র 

সাহিত্য সৃঠিও সেইরূপ সাহিতি/কের লত্যকার বছির্জীবনের ও ১ 

জঁবনের প্রতি্ছবি। শবার্থবোধ যেমন, বন্তজ্ঞান লপেক্ষ, কাব্য-.: 
টির সত) রদাুতৃতি সেইক্সপ কবির বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞানসাপেক্ষ।. 
যে কবিকে জানে না, সে তীর কাব্যের নিগুড় মর্ধ বুঝিতে পারে সা। 
সাহিত্যিকের সাহিত্য সৃষ্টির সত্য ও নিগু মর্শবোধের অন্ত তীহার . 
চরিত্রের, তীর চরিতালেখের ধ্যান একান্ত আবতক। রী চরিজঅরই থে. 
এই চিত্রেক মাঁপকাঠি। 

বন্ধিম সাহিত্য বঙ্ছিম চরিত্রের অভিবাক্তি। এ চরিত্রকে যেনা 
বুঝিল, এই সাহিত্যকে কখনই সে লত্যতাবে বুঝিতে পারিবে ন11 | 

বঙ্কিম চরিত-চিত্রের উপাদান . 
এই চরিতচিত্রের মুল উপাদান ব্িমচন্ত্রের জীবন। কিন্তু এ 

পর্যন্ত বন্ধিমচন্ত্রের একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় 
নাই। যাহারা তাহাকে সাক্ষাভাবে বিবিধ ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের মধ্যে 
গেখিয়াছিলেন ও নানাদিক হইতে সেই জটিল চরিত্রের অপরোক্ষ 
অনুভূতি লাভের সুযোগ ও সৌভাগ্য যাহাদের ঘটিয়াছিল, “বস্ধিম 
মণ্ডলের” সে সকল লাহিত্যরথী প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। € 
লেই পুণ্যন্থৃতির সপিতা হাতে লইয়া একমাত্র অক্ষরচন্ত্র লরকারই 
আমাদের সৌভাগ্যবলে এখনও বাঁচিয় আছেন। অক্ষয়চন্ত্র এ কাজ . 
করিবেন, কিন্বা এই বয়সে, এই ভগ্রদেছে, তাহা করিতে পারিবেন 

কিনা, জানি না। কিন্তু এ কাজটি ধিনিই করুন না কেন, ষতদিন 
না বস্থিমচন্্রের একখানি সর্বাঙ্গদন্বর জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে, . 

ততদিন বঙ্ধিমচন্ের চরিতালেখ্য রচরিতাকে নিজেই চারিদিক হইতে 
হথাসাধ্য ও যথাস্তব তার আলেখ্যের উপাদাবগুলি সংগ্রহ করি :.. 
লইতে হইবে। এখনও একাগ্টা কিযৎপরিমাণে লহ্ঘসাধ্য আছে, রঃ 
নাহ কিছুদিন. পরে সাধ্য না হউক, তাত হাথ হই উঠিবে (7 



বন্িমচন্ত্র 

ফলতঃ এখনও আমাদের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পুতরস্থানীয়দের 
পক্ষে ততট! লহঞ্জ নয়। বস্থিমচন্ত্র হইতে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ 

হইলেও আমরা যে যুগে জন্দিয়াছি, বঙ্ষিমট্জ সেই যুগেরই লোক । 
যে সকল লাখাজিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে বন্ধিমচন্ত্রের 

অলৌকিক প্রতিভ1 ফ.টির! উঠিয়াছিল, সেই সকল অবস্থার ভিতরেই 
মোটের উপরে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছে। যে 
সকল জ্রান ও ভাবের সংঘর্ষে, যে সকল আদর্শের প্রেরণায় তার 
অদ্ভূত সাহিত্যন্থহির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের 
মধ্যে সেই প্রেরণাতেই আমাদের জ্ঞানও প্রথমে ফুটতে আরগ্ত 
করে। যে বিষষ ধুগ-সদ্ধিকালে, বিরদ্ধ ভাব ও চিস্তাআোতের 

আবর্তে পড়িয়া, সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর যতিগতি 

ঘুণিপাকে পতিত তরধীর মতন বিভ্রান্ত হইয়া! খুরিতেছিল; আর 
যে কালে, ষে আবর্ধের মধ্যে স্বদেশের ও স্বজাতির চিস্তাতরণীকে 

স্থির রাখিবার জন্ত বন্কিমচন্জর আপনার বন্তমুষ্টিতে তার কর্ণধারণ 
করিয়। দাড়াইয়াছিলেন ) আমরা সেই ধুগসন্ধি সময়ে জন্গিযা সেই 
চিন্তাবর্ডের মধেই ঘুরিয়। ফিরিয়া, ডুবির! ভাপিয়া, গড়িয়া উঠিয়াছি। 
বন্ছিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতভাবে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না! থাকিলেও তার 

সাহিত্য-জীবনের পারিপাখিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ 
ও অপরোক্ষ সন্বন্ধ ছিল। এটজন্তই তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার 

একটু আধটু অধিকার আছে বলিয়। মনে করি। কারণ এই 
পারিপাখ্থিক অবস্থাটাই বন্ধিমচন্ত্রের চরিতালেখ্যের সুল জমি । এটি 
বুঝিতে পান্ধিলে, তবে বস্কিম-চরিত্রের ও বঙ্কিম-সাহিতোর থিকাশের 

শ্থ্রটি ধরা সম্ভব হইযে। 
চিরজীব বহ্ধিমচন্দ্র 

এই পারিপািক অবস্থার বিস্তর প্ধিবর্তন হইগ্লাছে। বকিমচজ্রের 

উনধাট 



রঃ র্ র্ ঘর নর শ 

ক: ্্ ড় ৮ ফু চি সি 

রিত-চিত্র 
তা রর রং / পলা পি ১ ৭ 

ন্ 5 
রর ৮, 

জীবদপাতেই দিন দি ইহ! বদলাইয়া ি্াছিল ? ও চদা 
কালের আর 'আআননামঠের রচনাকালের মধ্যে ইংরাজি- শিক্ষিত বাজাশী 
মমাজের চিন্তারাগো যুগাস্তর ঘটিয়াছিল। ' এই লকল পরিবর্তনের সঙ্গে 
মঙ্গে বকষিমচন্্র আপনি পরিবর্তিত ও পরিশ্মুট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলত): 
বস্কিমচন্্র কোন দিন আপনার পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল পারিপা্থিক, 
অবস্থার সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। কেলি 

দিন তিনি কাঁল-আোতের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। এই জন্যই 
মৃতাদিন পর্য্যন্ত সত্য সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র বাচিয়াছিলেন। তিনি যে বয়ঃক্রম 
পাইয়াছিলেন,. সে বয়সে অনেক লোকই দেখি মরিবার বনুপূর্র্ব হইতেই 
মৃত হইয় ঘায়। সাছিত্য-জগতেও এ সকল জীবন্মতের সংখ্যা নিতান্ত 
অল্প নছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, অন্ততঃ আধুনিক সময়ে, অতি. 
অল লোকেই মরণকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। বক্ধিমচন্জ্র পঞ্চানন বৎসর 
কাধ ইছলোকে ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষিত, আচারভরষ্ট, কর্ণাবিক্ষিপ্ত 

বাঁজালীর পক্ষে পঞ্চাক্স বৎসর বাচিয়! থাক! নিতান্ত সামান্ত কথ! নহে। 

কিন্ত বছিমচক্র্ যুত্যুদিন পর্য্যন্ত জীবনের . শক্তি ও যৌবনের দীস্তিকে 
বাচাই রাখিয়াছিলেন বলি মনে হয়। জীবন কেবল নিঃস্বাসে 
প্রশ্থাসে নয়, কিন্তু পারিপা্িক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া 
চলিবার শক্তিতে । যৌবন কালে নর, রসানুভূতির সাদর্ঘ্যে। এই 
ছইটিই বঙ্ধিষচন্দ্রের মৃতুাদিন পর্য্স্ত একরপ অক্ষু& ছিল । এদেশের 
তিনজন চিন্তানায়ককে এই ভাবে মরণ বাচিয়। থাকিতে দেখিয়াছি। 
দুইজনকে শ্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজনের কথ! শুনিয়াছি। এক রাজ! 

রাখমোছন, ছ্িতীয় বরন্ধানদ কেশহচচ্্র, ভতীয় বর্ধিষচন্ঞ। ইহাদের 
মধ্যে অন্তান্ঠি বিষয়ে বিশ্ব প্রভেদ ও পার্থক্য ছিল। কিন্ধ তিনজনেরই 

জীবনীশক্তি প্রায় সমান ছিল। তিদজনেই নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ, 

নি মৃত আশ যত এবং নিত বুধ, স্ব আইন করিয়াছেন 1 
্ 
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বন্ধিমচচ্্র 

ইহাদের তিনজনেরই জীবন-শতাল দিন দিন নূতন বর্ণে ও নৃতন তেজে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুদিন পর্য্যত্ত এ বেগটা থামে নাই। ইহাদের 
দৈধ প্রতিভার স্বরূপটি নিত্য নৃতন অবস্থার ভিতরে, নিত্য নূতন রূপে 
কুটিয়। উঠিয়াছে। শক্তিশালী গ্রতিভামাত্রেই এইকপ বহুরপী। নৃতন 
তত্বের প্রতিষ্ঠা, নৃতন সাধনের আবিষ্কার, নৃতন রসের সৃষ্টি ধার! করেন, 
তার! আষ্টার গুণ ও ধর্শ লইয়াই জন্মগ্রহণ কয়েন । লষ্টা স্বয়ং যেমন সৃষ্টির 
জন্ত বহুরূপ হইয়া থাকেন,-“বহন্তাং প্রজান্েতি"--প্রজোৎপত্তির জন্ত 
বহুরূপ ধারণ করেন, দৈব-গ্রতিভাসম্পর লোকোতরগণও সেইরূপই 
করিয়! থাকেন। রামমোহন একজন, ন! বহজন, বল! কঠিন। 
“তুফাহতুলে* যে রামমোহনের পরিচয় পাই, “বেদাস্তসারে" তাহাকে 
চেনা যায় কি? পঞ্চোপনিষদের ভূমিকায় যে রামমোহনকে দেখি, 
পত্রাঙ্মণ-সেবধিতে”, খৃটিয়ান পাত্রিদিগের সহিত বিচারে, হিন্দু ধর্দের 
পরিপোষক রামমোহন যে সেই রামমোহন, ইহা! বল! কঠিন হয়। 

আবার 1195০ 4088136০006 00115801810 080116এতে আর এক 

রামযোহনকে দেখিতে পাই। ব্র্মসভার সঙ্গীতে-- 

প্মর পগমেশ্বরে, অনাদি কারণে 

বিবেক বৈরাগ্য, ছুই সহায় সাধণে-- 
বে রামযোহনের পরিচয় পাই, বিলাতের রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠতম রসমুষ্তি- 
সকলের প্রতিষ্ঠাত্রী ইংরাজ-অভিনেত্রীদের কাব্যরসান্ুপীলন-নিপুধ রাষ- 
মোহনে আঁ এক ভাব ও আর এক আদর্শ দেখিয়া! থাকি। অথচ 

এ সকল বহুরূপের, ভিতরে একটি স্বরূপই দেশ কাল পাত্রাদির ছ্বারা 
পরিবর্তিত হইয়!, নব নব মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । কেশবচজ্ের 
মধ্যেও এই অভ্ুত বৈচিত্র। বিকাশ ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি । আদি 
ব্রাঙ্গদষাজের ফেশবচজ্, ভারতবর্ধীয় লমাজের কেশবচন্্র, নখ বিধানের 
ফেশবচজ্। ঠিক একই ব্যক্তি কিনা, কেবল বাহির হইতে বিচার করি! 

একমটি 



চরিত-চিত্র 

এ লন্দেহের নিরসন কর! যায় না| আমর! তাহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া 
দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, সেই জন্যই এ সঙ্গোেহ আমাদের মনে উঠে ন! | 
সুদুর ভবিষ্ততে কেশব-সাহিত্য পুরাণে ও কেশবচরিত্র কিনবদস্তিতে 
পরিণত হইলে এই লমন্ত। যে উঠিতে পারে না বা উঠিবে না, এমন কথ! 
বল! যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। 

ছর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীর আষ্টা যে বঙ্থিমচন্জ্, তাহাকেই আবার কৃহ্চ- 
চরিত্রের রচয়িতা বা গীতা-ধর্ধের উপদেষ্টা বলিয়া চেন! কঠিন হয়। তার 
চারিদিকের সামাজিক, মানসিক অবহ্থার যেমন পরিবর্তন ও বিকাশ 

হইয়াছে, বন্ধিমচন্জ্রের দৈবী-্প্রতিভাও তেমনি এ সকল পরিবর্তিত 

পারিপান্থিক অবস্থায় সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া, নিত্য নৃতন স্থষ্টিকার্ধ্ে 
নিধুক্ত হট্য়াছে | জীবন-সংগ্রামে জয়ন্ত্রী কেবল সংগ্রামক্ষম গ্রাতিৎন্্ীবল- 

প্রহরণপটু শক্তিকেই বরণ করে না) ছুত্ধর্য শক্তির সঙ্গে হুনিপুণ নীতি 
যেখানে সম্মিলিত হয় সেই খানেই বিজয়লঙ্্ী বাধা পড়িকজ। রছেন। 

জীবনের সংকেত কেবল প্রতিকূল শক্তির প্রতিরোধের সামর্যেই 
লুকাইয়! রে না, সন্ধির কুশলতার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা 
দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেবল সংগ্রাম করিতেই জানে, সন্ধি করিতে 
জানে না; যে কেবলই প্রতিবাদ পরাক্পপ, কিন্তু সমন্বয় পারগ নছেঃ 
তাছার পক্ষে জীবন সংগ্রাম কেবল অপচয়েরই কারণ হয়, অফুরন্ত 
উপায়ের পন্থা হইয়া উঠে না। বঙ্কিমচন্জ্রের অন্তর্জীবনে এই সন্ধির 

নিপুণতা, এই সমন্থয়ের সামর্থ্য ছিল; এই শক্তির বলেই তিনি মৃত্যুকাল 
পর্থন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একজন জনন্তপ্রতিৎন্ী চিন্তানায়ক 
হইগ্াছিলেন। মৃত্যুর পরেও ত প্রায় পচিশ বৎসয় কাটিতে লিপ, কিন্ত 
বন্ধিমের এই অধিনায়কত্ব এখনও লোপ পায় নাই) অপচিত হওয়! 
ত দুরের কথা, দিদ ফিন যেন বাড়িয়াই যাইতেছে বলিয়া! বোধ হয়। 
প্রীথঘ বৌবনে বন্িমচজ ব্বোরতর বুক্তিতাকী ছিলেন ) সে যে বুদ্ধিবাদেরই 

বাটি 



বন্িমচ্ 

যুগ ছিল। ইংরাজী শিক্ষা দীন্গণ পাইয়া! ইউরোপের প্রবল যু,ক্তিবাদকে 

পরিহার কর! কাহারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মহরিপদার্ দেবেন্রনাথ 
তাছা পারেন নাই) প্রবক্কা-ধর্মী কফেশবচজ্জ তাহ! পারেন নাই, 
মাহিত্যিক বস্ধিমচজ্জ থে এ হক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইর়াছিলেন 
ইহ! কিছুই বিত্রিত নহে । দেবেজুনাথ এবং কেশবচন্দ্র দুইজন স্বল্লাধিক 
অজ্ঞাতসারেই এই অভিনব যুক্তিবাদকে অন্তরে অস্থরে বরণ করিয়া 
লইয়াছিলেন। তাহার] ধর্শের নামে, ধর্মের আবরণে, ফলতঃ এই 
বুক্তিবাদকেই প্রচাকস করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রন্কতিগত আআস্তিক্য- 

বুদ্ধি, কতকটা ডিপ্লোমেদির (4101072865) পথেই যেন এই যুদ্িবাদের 
মজে আপনাকে মিলাইয়! মিশইয়া চলিয়াছিল; গ্রকান্থভাবে তাহাকে 
একেবারে গ্রহণও করে নাই; অকুতোগরে সন্পুখ সমরে তাহাকে 
বিধ্বস্ত করিতেও চেষ্ট! করে নাই। বঙ্ষিমচন্ত্র গরম যৌবনে ইউরোপের 

এই আধুনিক য্ুক্তিবাদকে আপনার অস্তরে অকুঠসহছকারেই বরণ 
করিয়। লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভয় কাহীকে বলে, বছিষচ্জ 

জানিতেন বলিয় মনে হয় না। “পাছে লোকে কিছু বলে”--এ 
ভাবন। তার কখনও ছিল বলিয়া বোঝা স্নাস় না। নাথাকারই কথা। 
ধর্দপ্রবর্তক ও ধর্মোপদেষ্টার পক্ষে একাস্তভাবে লোকমতকে উপেক্গ। 

করিয়! চল! সম্ভব হয় ন!। প্রাচীন লোকমতকে অগ্রান্থ করিয়া, বাহার 

প্রথমে বীরদর্পে স্বাধীনতার নিশান হাতে লইয়া, নূতন সত্যের গ্রচার ও 
প্রাতি্ঠ। করিতে দণ্ডায়মান হন, তীহার1ও ছদিন পন্ষে, আপনাদের কর্শের 
ও ধর্শের-্-আপনাদের মিশনের খাতিরে, শিজেদের দলের মুখাপেক্ষী 

হইয়! পড়েন। সমাজের আছ্গত্য ছাড়িক়। অনেক সময়ই ইহাদিগকে 
নিজেদের দলের বা সম্প্রদায়ের দ!সত্ব স্বীকার করিতে হয়। 

দ্যক্ষিস্বাতিমান ও যুক্তিবাদ উভয়ই এখানে শেষে ছার মানির! বায়। 

শোকনার়ক হইলেই লোকরগীনণ করিতে হয়। ধখন বাঁছাকে লত্য 

তে : 



| চদ্দিত-চি্ :. 

বশির! বুঝা! বাথ, তখনই তাহাকে আর প্রকান্ো চিজ; রি 1 ্ 
শচারে ও অন্ুঠান বরণ কর! সম্ভব হয় না। নিজের, প্রতিপত্তি হানি: 
ভয়ে না হউক, অন্ততঃ লে।কহিতারথায়, ধর্মের খাতিরেই, অজজনের 

বুদ্ধিতে জগ্মাইতে সংকোচ বোধ হয়। 

ূ ' সাহিত্যের সল্যাস 
কেবল ধাঁহার! খাঁটি সন্যালী তাহারাই সর্বদা নিজের কাছে ধা | 

থাকিয়া! চলিতে পারেন। আর পারেন ধাহারা খাঁটি কবি। ধাহারা 
নিঞের রমেই নিজে ভোর, নিজের স্থষ্টিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, নিজের হৃ্টিকলার 
আনুধ্যানে ও বহিঃপ্রকাশেই যাহারা আত্মারাম হইয়া! রছেন, ধাহাদের 
জীবনের সার্থকতা নিজের তৃপ্তিতে অপরের স্বতিবাদে নহে, ধাহাদের 

কর্পের সাফগ্য সেই কর্মেরই মধ্যে আত্মপ্রকাশ হয় তাহাতে, বাহিরের 
প্রতিপত্তির মধ্যে নয়; লেই সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক 
ও দার্শনিক, প্রচলিত পদ্ধতিতে সঙ্গ্যাপ গ্রহণ না করিয়াও, খশটি সন্ন্যাসী । 
অলৌকিক প্রৃতিভায় একটা আত্মস্তাবিত ভাব সর্বদাই থাকে। ইহা 
প্রকৃতপক্ষে দ্দাত্মসন্ভাবিত ভাবও নহে, কিন্ত অনেক সময় ইহাকে 
লোকে 56160073061 বলিয়! ভুল বুঝিস্কা থাকে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ইহা ৪8175018028 নহে, 561-5012506006 মাত্র । আপনার উপরে 

এই একান্ত নির্ভরট্ুকু, আপনার শক্তিতে এই অটল 'দন্ট্িকু যাহ!র 
নাই, হার কোনও প্রতিভা আছে বলিয়া বিশ্বী কৰা যায় দা). ইহা, 
অগংকার 'নহে। প্রতিভা কি করিতে পারে যেমন জানে, কি করিতে 
পারে না, তাহাও তেমনি বুঝে! নিজের লাধ্যাসাধোষ আন সাধারণ 
 গোকেরই 'প্লাকে লা; সেইজগ্ তাহাদের অহংকারও শোভা পায় নাঃ 
বদরের ওকানও দয় হয় নাঃ ছাই কলিত,--নিখ্যাভিমান এবং 
আনীকাভিনর মতি: কিন্তু জে প্রতিভার আত্মদির্ভর ৬ বিনয় হণ 
টি বন্ত।.. সত্য সত্যই এক্ষেত্রে ্পউদ্দলে মধুরে” লি যা, মিশিরা 

চৌধি 



ব্িমচন্জ 

রহছে। বস্গিমচন্ত্রের এই 53616.0005161105 তার অনন্তসাধারণ 

প্রতিভার উপযোগী ছিল। এব্যক্তি কোনও দিন কাহারও মুখাপেক্ষী 

হইয়া! চলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সমাজেরও যুখাপেক্ষী হন দাই, 
নিজে দল বাঁধিয়া সেই দলের মতামতের ভিতরেও বাঁধ পরেন 
নাই। নিজের মনে যখন ঘাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজের 
বুদ্ধিতে যাহা! যখন দত বলিম্মা ধরিয়াছেন, নিজের প্রবৃত্তি বা 
প্রক্কতি ধখন যে পথে চলিতে চাহিয়াছে, অকুতোভয়ে অকুষ্ঠা 
সহকারে তাহাই বলিয়াছেন, তাহাই প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, সেই পথেই 
চলিয়াছেন। আর চলিয়াছেন মানুষের মতন, কৃমির মতন নহে। 

উচ্ছ্ঙখলতা তার মধ্যে বিস্তর দেখ! গিয়াছে? কিন্ত কৃমি-প্রক্কতি-সুলভ 
বক্ততা ও লিচ্ছিলতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। ভিতয়ে ভিতরে 

এইরূপ একটা মুক্তভাব ছিল বলিয়াই বস্ধমচন্্র এমন করিন্না আপনার 
পারিপার্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাড়িয়া! 
উহিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি কোন দিন চাত্সিদিকের চিস্তার ও ভাবনার 
তাঁঞ্জ প্রবাহের সঙ্গে ভৃণের মত ভানিয়। চলেন নাই, এই প্রবাহফে 
ঠেলয়া তাহার তরজভঙ্গের উপরে উঠিয়া, তাহার মূল গতিকে নিয়ন্ত্রিত 
॥রচালিত করিয়াই, আপনি নিত্য নৃতন রসে, নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য 
নৃতন শক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বসুন্ধরা যেমন খতু পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফুটিয়। উঠে, প্রত্যেক খতুর বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ 
করিয়া, তাহাকে নিজের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনে নিয়োগ করে) 

প্রত্যেক নূতন অবস্থার মধ্যে যাহ গ্রহণীয় তাহাকে প্রহথ, যাহা বর্জনীয় 
তাহাকে বজ্জন করিয়! অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় ক্তিকেই আপনার 
বিকাশের উপযোগী করিয়া তুলে; শক্তিশালী মহাপুরুষেরাও নিজ 

নিজ অধিকাদে তাহাই করিয়। থাকেন। তাহার! শোতে ভামিয়া 

বেড়ান না, আঅধবা ডাজায় দাড়াইয়া মোতের শক্তি ও সত্যতাকে 

পয 



ডি এবং অনীক বলিয়াও বা দেন না). কিন্তু. 
তটস্থ হইয়া তাহার চাঞ্চলোর ও অমজলের সন্বন্ধে ওজস্্ী 

'প্রবন্ধা রচনা! করেন না, কিন্তু আোতের মাঝখানে যাইয়া, 

আপনার শক্তি ও নিপৃধতার ছার, তাছারই বেগে তাঙাকে নিজের 
সার্থকতা-সাধনে ও জনসমাজের ইইপথে পরিচালিত করেন । বাঙ্গালা! 
দেশের আধুনিক চিস্তার বিকাশে ত্রিশস্চট্লিশ বৎসন্প কাল ব্িমচন্্কে | 
সর্ধাদাই এই শ্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া ধ্াড়াই়। থাকিতে 
দেখিয়াছি। এই জন্তই আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে 
তৃক্ষিচন্ত্রের এমন অনন্তপ্রতিযোগী ও র্বতোমুখী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । আর বক্ধিমচন্ত্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগ্মীরথের স্টায়, আধুনিক 
আন ও. ভাবআোতের আগে আগে তাহার দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয! 
.চলিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাকে বুঝিতে হইলে নকলের আগে তার 
নময়কার নবা-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের আধুনিক চিন্তার ইতিহাসটি 
তাল করিয়৷ জান।, আবঠ্ঠক। এই ইতিহাসটিই বঞ্চিম-চঞ্জিতালেখ্যের 
সুল জমি। এ আলেখ্যটিকে পরিস্ফুট করিতে হইলে আগে এই জমিটিকে 
'ভাঁল করিয়া ফুটাইয়! তুল! আবস্াক। : 

কিন্ত জমির গুণ বুবিবার আরও আগে বীজের বৈশিষ্ট্য এবং শক্তিটা 
জান! প্রয্োজন। ্ | 

হে, দিছি 1 

ছি 



বন্ধিমচঞ্জ 

ছুই 

বীজ ও বংশের কথ। 

বন্কিমচন্ত্রের চরিত্রের ও প্রতিভার প্রকুত মূল্য কধিতে হইলে, 
এক দিকে যেমন তার জীবনের পারিপাঞ্থিক অবস্থা! ও ব্যবস্থার, 

অন্ধ দিকে সেইরূপ যে বংশধায়াতে, ষে বীজ হইতে তার জন্ম হইয়া- 
ছিল, তাহারও বথানস্তব জ্ঞানলাভ কর! আবন্ঠক। মামুষ কেবল 

বাহিরের অবস্থাতেই গড়িয়। উঠে না) এনকল অবস্থা! ও ব্যবস্থা, তার 

ভিতরকার বী্গ-শক্তিকেই নান! ভাবে ফুটাইয়! তুলে । উদ্ভিদ্-জগতে 

যেমন বীন্ধ সেইরূপই গাছ হয়। কাঠাল বীজে কীকুড় ফলে ন1। 
সর্বত্রই এইরূপ--যেমন বীজ তেমনি জীব। কিন্তু উদ্ভিদ-জগতেও 
কেবল বীজেতেই গাছ হয় না। শ্রীহট্রের কমলালেবু খানিয়! পাহাড়ে 
জন্মায়। এ পাহাড়িয়া গুণেই এই লেবু এমন লুম্বাছ ও দুমিষ্ট 

ইয়। এই কমলালেবুর বীঙ্গ বাঙ্গালা দেশের সমতল জমিতে পুতিলে 
কমলালেবু আর ফলে না, গৌড়া লেবু হইয়া যায়। বীজের শক্ষি 
জসির গুণে নানা আকার ধারণ করে। ফেব্ল তাহাই নছে, উদ্ভিদের 
বিকাশের জন্ত আকাশের বায়ু, রৌদ্র এবং বুইিরও প্রয়োজন। এই 
জমি, এই রৌদ্র, এই বুট, এ সকলই উদ্ভিদের বিকাশে পারিপািক 
অবস্থা বলিয়া গণ) হয়। উদ্ভিদের বিকাশে বীজটি তার হেরিডিটি 
(92:58/5)1 জমি, রৌদ্র, বুষ্টি প্রকৃতি তার পারিপার্ধিক অবস্থা। 
তার আধার ও আবেইটন, তার এনভাইরণমেন্ট ন্ (৬7110370618) 1 

আধুনিক আভিবাজি-তত্বে বা ইভোলিউবণে (670150914) এই 

মাতযী 



চরিত-চিত্র 

হেরিডিটি ও এনভাইরণমেণ্ট ছুইটিই মূলতত্ব। হেরিডিটি জীবের বীজ- 

কোষের মধ্যে নিহিত থাকে । এই বীঞ্জকোষ হইতে এই বীজ- 
শক্তিকে আমরা পৃথক করিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অস্বীকার 
কর] অসম্ভব যে কোষ মাত্রেই আধার, আধেয় নছে। বীজকোষও 

বীজের আধার, আধার বলিয়াই তাহাও পারিশাঞ্িক অবস্থার অন্তর্গত। 
তাহাকেও এন্ভাইরণমেণ্টই বলিতে হয়। কিন্তু এই আধারের সঙ্গে 
এ আধেয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, নিতান্ত অঙ্গাঙ্গী। আমাদের বর্তমান 

জ্ঞানেতে আমরা ইহাদের পৃথক করিয়া দেখিতে, জানিতে ব! ভাবিতে 

পারি না। এই বীঙ্গকোষেতে যে বস্তটি নিগুঢভাবে নিহিত থাকে 
তাহাই জীবের জীবত্ব, তাহাই তার নিত্যত্ব; সেই বস্তকে দেখিনা, 
কিন্তু দেখি না বলিয়া, তাহা যেনাই এমন কথা বলিতে পারি না । 
কারণ জীবের যে সকল পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি, তার অন্তরালে একটী 
কিছু নিত্য বস্ত না থাকিলে, এই প্রত্যক্ষ পরিবর্তনেরও কোন অর্থ 

হয় না। 

তিলেধু তৈলম্ দধিনীব সপিঃ জোতম্বাপঃ অরণীধু অগ্নি 

তিলেতে যেমন তৈল নিগুড়ভাবে থকে, তার সর্বত্র ব্যাপিয়া 
থাকে, অথচ তাহাকে দেখ! যায় না; দধিতে যেমন ঘ্ৃত থাকে; শু 

নির্ঝরিণী-গর্ডে যেমন জল থাকে, অরণীতে যেমন অগ্নি থাকে 
সেইরূপ প্রত্যেক বিকাশশীল জীবের মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন 

থাকে, যাহা তার একত্ব, তার জীবত্ব, তার নিজত্ব ও নিত্যত্বের 

ভূমি এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়াই তার বিকাশ-ধারার সর্ববিধ 
পরিবর্তন প্রকাশিত হয়। এইটিই তার মূল বস্ত। এইটিই তার বীজ। 
এই বস্তু তার হেরিডিটির মূল উপাদান । এই বস্ত তার পৈত্রিক ও 

পুরুষানুক্রমাগ্চ। জীবের যাবতীয় পারিপাঙ্থিক অবস্থা ও ব্যবস্থা এই 

আটযষ্ 



বন্ধিমচন্ত্র 

বস্তকেই তার নিজের শক্তিতে ও নিজের আকারে, নিজের বৈশিষ্ট্ের 

মধ্য দিয়া ফুটাইয়! তুলে। উদ্ভিদের এই বস্তু তার শ্বজাতীয়ন্ব; 
আমের ইহাই আমত্ব; ইহাই গোলাপের গোলাপত্ব ও অপরাজিতার 
অপরাঙ্গিতাত্ব। আমাদের এই বস্তু কেবল সাধারণ মনুষ্ত্ব নহে, 
কিন্ত ইহাই ইংরেজের ইংরেজত্ব, জার্্মাণের জার্মাণত্ব। আবার ইহাই 
জনের (70123) জনত্ব, কার্পের (৫5101) কার্লত্, রামের ও শ্তামের 

রামত্ব ও শ্।মত্ব, প্রত্যেকের কুলধারার বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যেকের নিজস্ব 

ব্ক্কিত্ব। বন্ধিম5ন্দ্রের ইহাই বন্ধিমত্ব। এই নিজস্ব নিগুঢ় বস্ততেই 
তার জীবনের, চিন্তার ও চরিত্রের সর্ববিধ পরিবর্তন ও বৈচিত্রের 

মধো তার একত্ব ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়াছে । এই বস্তর দ্বারাই 

তিনি তার দেশের সমাজের সময়ের অপর সকল লোক হইতে 

পুথক ও বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃপুরুযান্ক্রমিক এই বীজটই 
তার বিকাশের মূল বস্ত, শিক্ষা-দীক্ষা প্রসৃতিতে এই বস্তকেই 
নানা দিকে ও নানা ভাবে ফুটাইয়৷ তুলিয়াছিল। বস্কিমচন্দ্রের এই 
বৈজিক বস্তি অতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় ছিল। অতি সন্ত্রান্ত বংশে তাঁর 

জন্ম হয়। তার পিতা যাদবচন্ত্র চট্ট্পাধ্যায় মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান 

ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইংরেজ সরকারে তিনি উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত 

ছিলেন। কুল-গৌরব, পদ-গৌরব, ধন-গোৌরব, বিগ্তা-গৌরব, সকলই 
বঙ্িমচন্দ্রের পরিবারে বিগ্কমান ছিল। কুলগৌরবাদি-গ্রাতিষ্ঠিত 

আন্ডিজাত্যের ভাল-মন্দ ছুই দিকই আছে। ইহার গ্রভাবে মানুষের 
চরিত্রে কতকগুলি গুণ ও ঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কিছু কিছু দোষও 

ফুটিয়া উঠে। কুল পদ ধন ও বিগ্কা যেখানে একাধারে মিলিত হয়, 

সেখানে চরিত্রের একট! অসাধারণ শক্তি জাগির! থাকে। এরপ 

পরিবারে ধাহরা জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে প্রারই একটা 

প্রবল স্বতস্ত্যাভিমান দেখিতে পাওয় যায়। অন্ত দিকে আধার এ 

উনসত্তর 
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সকলের সঙ্গে একটা সংযম এবং শীলতাও মিশিয়া থাকে । এরূপ 

আঘ্িজাত্যের অহঙ্কার প্রায়ই আত্মস্থ থাকে, আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যন্ত 

হয় না। সকলে যাহাদের কথ| সর্বদা শিরোধার্যয করিয়া! চলে, তাহারা 

অপরের ফথায় কান দিবার প্রবৃত্তির অনুশীলন করিবার প্রয়োজন বোধ 

করেন না। সকলে যাহার্দিগকে মানিয়া চলে, তাহার! লোকমতের 

মুখাপেক্ষী হইয়। চলিতে শিখেন ন1। তাহাদের মধ্যে একট! নিরছ্ুশ 
ব্যক্কিত্বাভিমান বা অনধীনতার ভাব আপনি জন্মিয়! যাঁয়। তাহাদের 

উচ্ছ্ঙ্খলত। পর্য্যন্ত সহজ এবং নির্ভীক হইয়৷ থাকে | সমাজের ভয় ষেকি 

বস্ত, ইহ! প্রায়ই তাহার! জানেন না। এই সকল যে কেবল গুণের কথাঃ 
তাহাও নয়; ইহা দোষের কথাও হয়। কিন্ত এই জাতীয় দে।ষ গুণ 

মিলিয়াই এ সংসারে সর্বদা ও সর্ধত্র লোক-নায়ক-চরিন্তর গঠিত হয়। 

এই জাতীয় দোষগুণ ছুই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখা গিয়াছে। এই 
চট্টোপাধ্যায় বংশের অহংকরের তেজে, শুনিয়াছি, লোকে তাহাদের 

কাছে ঘেসিতে সাহস পাইত না। আবার অন্তপক্ষে ধাহার1 এই ব্যুহ 
ভেদ করিয়া তাহাদের অন্তরঙ্গ জীবনে একবার প্রবেশ করিতে পারিতেন, 

তাহার! ইহাদের সৌজন্তে এবং অমাফ়িকতায় চিরদিন মুগ্ধ হইয়া 
থাকিতেন। বঙ্ষিমচন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তার নিজের প্রতিভারই ফল ছিল, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চরিত্রের তেজ, তার অসাধারণ আত্মনির্ভরতা 
ও ব্যক্তিত্বাভিমান বা পারসনালিটি (9615008115),-তার দেমাক? 

তার উচ্দ্ঙ্খলত। এসকলকে যে তার পারিবারিক ও পারিপান্থিক অবস্থ। 
বা এনভাইরণমেপ্টস্ই বিশেষভাবে ফুটাইয়া৷ তুলিয়াছিল, একথাও 

অস্বীকার করা যায় না। এই পরিবারে না জন্মিলে বন্ধিমচন্দ্র ঠিক 
বন্ধিমচন্দ্র হইতেন কিনা, বলা যায় না। যাঁর! মানুষের জন্সটাকে একটা 
আকম্মিক ব্যাপার বলিয়। মনে করেন, তীর! এবূপ ভাবিতেও ব! পারেন ? 

হিন্ুুর জন্মতত্ব ধার। বুঝেন তাদের পক্ষে এরূপ ভাব! সম্ভব নছে। 

সর 
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বীজের জন্ম ও কর্্ম-কথা 
ইউরোপীয় লোকেরা জীবের জন্মটাকে একটা অহেতুক, আকম্মিক 

ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, ইহা! জানি। ইংরাজি ভাষায় এইজন্ 
8০০1৫600 0£ 7১1:07 বলিয়া! একট! কথ আছে। আমাদের ভাষায় তার 

অনুরূপ কোন কথা নাই। আমর! কশ্মিনকালে মানুষের জন্মটাকে এরূপ 
একট] অকারণ, আকন্মিক কাধ্য বলিয়! ভাবিতে পারি নাই। স্যষ্টির 

কোথাও ষে কিছু অকারণ ও আকম্মিক, কোনও কিছু অন্ধ ঘটনা সম্পাত 

হইতে উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, হিন্দু কোনও দিন এমন অদ্ভূত 
কল্পনা করে নাই। মানুষের জন্ম তার কর্মের ফল। যার যেমন কম্ব, 

সে সেই কর্ম্মোচিত দেহলাভ করিয়া! সেই কন্ফলের ভোগ এবং ক্ষয় 
করিবার জন্যই সংসারে আসে। আর ষে পিতার বীজে, যে মাার 
গর্ভে, এই উদ্দেশ্থ্ের উপযোগী উপাদান আছে, জীবের কর্ম তাহাকে 
সেইখানেই টানিয়া আনে । আজিকালিকর ইউরোপীয় জীব- 

ব্ঞ্িঃন যাহাকে প্রাকৃতিক নির্বধাচন-বিধি বা ল' অব ন্তাচার)াল 

পিলেক্সন্ বলে, তাহা যে জীবরে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে 
দখল করিয়া! তার বিকাশ ক্রমকে নিয়মিত করে, এমন নহে। 

প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব| স্তাচারাল মিলেক্পনের অর্থ এই যে 
প্রত্যেক জীব-কোষাণু সর্বদা সকল অবস্থাতেই আপনার জীবনরক্ষার 
ও বিকাশ সাধনের অনুকূল যাহ! তাহাকেই আশ্রয় করিয়! চলে, যাহা 

ইহার প্রতিকূল তাহাকে প্রাণপণে বর্জন করিতে চাছে। এই গ্রহণ 
ও বর্জন লইয়াই জীবের জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যে জীবের 

তৃমিষ্ট হইবার পরে বা সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়, ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানও 
একথা বলে না। জীব-কোষের উৎপত্তি হইতেই এই সংগ্রাম চলিতে 
অরেম্ত করে। মায়ের গর্ডে এই সংগ্রাম আরম হয়। তার আরও 

পূর্বে এই জীবকোধ যখন পিতার শুক্রেতে, মাতার শোণিতে বীজাবস্থায় 

একাত্র 
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থাকে, তখনও এই সংগ্রাম চলে। জীববিজ্ঞানের অনুবীক্ষণ যতদুর 
পর্যন্ত দেখিতে পায়, ততদুর পর্যন্ত এই সংগ্রাম লক্ষিত হয়। যাহা 
জীববিজ্ঞান দেখে ন| ও জানে না, সেখানে কি এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের 

নিয়ম নাই? 

হিন্দুর কর্ববাদ এই জীববিজ্ঞানের অতীত ও অজ্ঞাত ভূমিতেও 
এই নিয়মের গ্রুতিষ্ঠা করে। এই জীবন-সংগ্রাম,। এই গ্রহণ 
ও বর্জন চেষ্টা জীবের নিত্যধর্শ। যেখানে জীব, সেইখানেই এই 
প্রয়াস রহিয়াছে । জীববিজ্ঞান যাহাকে জীবন বলে, জীবের জন্মের 

পুর্বে তার এই জীবন থাকে, না থাকে না? যদ্দি না থাকে, তবে 

জন্মকালে এ বস্ত আসে কোথ| হইতে? অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি 

হয়। ইউরোপের জীববিজ্ঞানও আজি পর্য্স্ত একথা সাহস করিয় 
বলিতে পারে নাই। অজীব-জনন-বাদ বা 81956156519 এর মত 
এখনও প্রমাণ প্রতিষ্ঠ হয় নাই। জীব হুইতেই জীবের উৎপত্তি হয়, 

এখন পধ্যস্ত পাশ্চাত) বৈজ্ঞ/নিক সমাজেও এই মতটাই প্রবল রহিয়াছে । 
জীব দেহটাকে ই যদি সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীব বলিয়! ধরিয়া লই, তাহ] হইলে 

পিতৃমাত দেহ হইতে এই জীবের উৎপত্তি হয়, এই কথ! বলিতে পারি। 
কিন্ত এই দেহতব্বেতে জীব সম্বন্ধে সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় ন]। 

এই পাঞ্চভৌতিক দেহকেই আমাদের শাস্ত্রে অন্নময়কোষ বলিয়াছেন। 
অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না, কল্পন। করাও কঠিন। এই 

দেহের উপরে প্রাণ। এই প্রাণ বস্ত কি, কে বলিবে? এই প্রাণকে 
দেখি না, শুনি না, ধরি না, ছু'ই না, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বার! ইহাকে 
গ্রহণ করিতে পারি ন, অথচ ইহা সকল দেহ ও সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপিয়। 
আছে। দেহ ছাড়া জীবের কেবল প্রাণই যে আছে, তাহাও নয়। 
তার যন আছে, বুদ্ধি আছে অহংকার আছে, আর সকলের উপরে 
অহংপ্রত্যয়বাচক একটা বস্ত আছে, যাহাকে আমর! তার আত্মা বলি, 

'বাহাত্বর 
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যে বস্ত তার জীবনের অনিত্যতার মধ্যে নিত্য, তাঁর মৃত্যুর মধ্যে অমৃত ; 
ষেবস্ত তার জীবনের পরিবর্তনশীল ইতিহাসের চিরসঙ্গী ও চিরসাক্ষী 

হইয়া আছে। নিত্যের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জন্মে সে থাকে, 

জন্মের পূর্বেও থাকে, মৃত্যুকালে সেই মৃত্যুর সাক্ষী, মৃত্যুর পরেও সে 

থাকে। আঞ্িকালিকার বিজ্ঞান যাহাকে হেরিডিটি বলে, তাহাও 

এই নিত্য ষে আত্ম বস্ত, তাহারই এন্ভাইরন্মেণ্ট বা আধার ও 
আবেষ্টন বা তার পারিপার্থিক অবস্থার অন্তর্গত। এই এন্ভাইরণমেন্ট 

সহায়ে এই আত্ম-বস্ত আঁপনার কর্্রকে ফুটাইয়া তুলে ও ক্ষয় করিয়! 
থাকে। 

এই আত্মা ভোক্তা; তার ভোগ আছে। এই ভোগের আবার 

ক্ষয় আছে। এই ভোগের জন্তই তার কর্ম ও কর্মাফল। এই 

ভোগ ও কর্ধের ভিতর দিয়াই সে এই স্থ্টিপ্রবাহের মধ্যে আপনাকে 
প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ করে। এই ভোগ এবং কর্খুই তার আত্ম-চরিতার্থতার 
বা 5611-:681158000 এর পথ। আমরা যে অবশ্থাটাকে জীবের 

জন্ম বলি, তাহ! লাভ করিবার জন্ট পিতৃমাতৃ-নির্বাচন প্রয়োজন । এই 

নির্বাচনের নিয়ন্তা জীবের এই ভোগ-বাসন! ও এই সঞ্চিত বর্ম । 

এখানেও উপায় উদ্দেস্তের সংযোগ আছে। না থাকিলে, জন্মট! অর্থহীন, 

অন্ধ-ঘটনা-সম্পাতে পরিণত হয়। জন্মের কে।নও অর্থ আছে মানিলে, 

ইহার অন্তরালেও এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিধানটিকে প্রতিষ্িত 
করিতে হইবে। তাহা হইলেই জন্মটা আর একট! “আযাকৃমিডেণ্টে” 
পরিণত হয় না। 

প্রুতজনের পক্ষে যাহাই হউক না কেন, অন্ততঃ 
লোকোব্তরচরিতদ্দিগের পক্ষে জম্মট। নিতান্ত একট আকশ্মিক ঘটন!- 
সম্পাত বলিয়া মনে করা কঠিন। ইহার! সংসারে যে কর করেন, 

তাহাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কর্মের উপযোগী আয়োজন সংগৃহীত 

তিয়াতর 



চরিত-চিত্র 

হইতে আরম্ত করে। তাহাদের বংশধারা এই কর্মের অনুকূল হয়। 
তাহাদের পিতৃমাতৃ-চরিত্র এই কর্্দোপয়োগী গুণের বীজ তাহাদিগকে 

দান করে। তীহাদের পারিঝরিক ও সামাজিক ব্যবস্থানও ইহার 
উপযোগী হয়। বঙ্কিমচন্ত্রের জীবনেও ইহ] দেখিতে পাই। বস্কিমচন্্র 

তাহার চরিত্রের মুল সরঞ্লামগ্ুলি ত্বাহার পিতামাতার, তাহার 

বংশধারার এবং পরিবারবর্গের নিকট হুইতে প্রাপ্ত হন। কুল, পদ, 

ধন এবং বিগ্তার যোগাযোগে "তার পিতৃপরিবার নিজেদের সমাজে 

বিশেষ খ্যাত্যাপরন ছিলেন। কেবলমাত্র কুল্$গারবে বস্কিম-চরিত্রের 
অসাধারণ ওঁদার্যকে ফ.টাইয়া তুলিতে পারিত না। কেবলমাত্র পদ- 
মর্যাদায় কিনব! এর প্রভাবেও আবাল্য হইতে তাহাকে নর্বতোভাবে 
নির্ভীক করিতে পারিত না। কেবলমাত্র বিগ্তার জোরেও তিনি 
জীবদ্দশাতেই বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের রাজা হহইয়া বসিতে 

পারিতেন না1। যে ম্বরাট নহে, সে সআট হুইতে পারে না। 
যার ভিতরে কোনও দিকে কিছু অপরিহার্য হীনতাবোধ থাকে, সে 
কখনও স্বরাট হইতেই পারে না। জন্মাবধি বন্ধিমচন্দ্রকে কোনও 

বিষয়ে কাহারও নিকটে মাথা হেট করিতে হয় নাই। এই জন্যই 
তিনি গ্রথমে নিজের স্বরাজ্য ও ক্রমে বয়োবুদ্ধি ও জ্ঞানবুদ্ধি-সহকারে 

আপনার সহযোগীগণের মনের সাম্রাজ্য অধিকার করিতে 

পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের আধুনিক কালের অপর!পর 

চিন্তানায়কগণের মধ্যে কেবল রাজ! রামমোহন ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্রেই 
কুল, পদ, ধন এবং বিষ্ভার এই অপূর্ব সম্মেলন ঘটিয়াছিল। আর এই 
জন্তই রামমোহন, কেশবচন্ত্র, বঙ্ষিমচন্ত্ররে মতন আর কেহ দেশের 
লোকের চিন্ত। ও চরিত্রের উপরে এমন অগ্রতিষ্বন্দী প্রভাব এবং 

প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারেন নাই। এই তিনজনই ম্বরাট ও 

সম্রাট ছিলেন। 

চুগনত্তর 



বহ্ছিমচন্ত্র 

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষ। 
বন্কিমচন্দ্রের পিতা ও পিতামহের কথ! যতটা শোন! যায়, তাহাতে 

তার বৈজিকধার! বা হেরিডিটি ষে অতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় ছিল, ইহা 

অন্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখি না| যে জমিতে এই বীজ 

পড়িয়াছিল, অর্থাৎ তার পিতৃ-পন্গিবারের অবস্থা ও ব্যবস্থাও এই বীজকে 
সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়! তুলিবার বিশেষ উপযোগী ছিল বলিয়াই মনে হয়। 

তারপর তীর শিক্ষাদীক্ষাও অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল। সে সময়কার 

নব্া-শিক্ষার্থী বাঙ্গালীর পক্ষে যতটা উদার ও উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ কর! 
সম্ত বছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা! পাইয়াছিলেন। তখন এদেশের ইংরাজি- 
শিক্ষার বাল্যাবস্থা! বলিলেও চলে। বিশ্ববিস্তালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই 
বঙ্ধিমচন্দ্র ইংরান্সি পড়িতে আরম্ভ করেন। কলিকা1ত৷ বিশ্ববিগ্তালয় 

প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তিনি সেকালকার সিনিয়ার স্কলারশিপ পাশ 

করিয়াই লেখাপড়া শেষ করিতেন। কিন্তু তার অধায়ন সমাপ্তির 

প্রাকালেই কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠ। হইয়! বি, এ, উপাধিদানের 
আয়োজন হয়। বষ্কিমচন্দ্র অল্প কয়েকদিন মাত্র বি, এ, পরীক্ষার নির্দিষ্ট 
পাঠ্যগ্রস্থ পাঠ করিয়া, পরীক্ষা! দিতে গমন করেন এবং অসাধারণ 

কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পাশ করেন। কিন্তু এইখানেই তার 
বিদ্াচ্চার শেষ হয় নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি নিত্য নুতন 
জানার্জনে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থের হিসাবে বঙ্কিমচন্জ্রের সাহিতা- 

সেবা কেবল সখের ব্যাপার ছিল,--যদিও তার জীবঙদগশায় তীর গ্রন্থের 

উপস্বত্ব নিতান্ত কম দীড়ায় নাই। কিন্তু অন্ত কোনও দিক দিয়। 

বন্ধিমচন্ত্র সথের সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য-স্থষ্টির জন তিনি 
যতটা! শ্রম শ্বীকার করিতেন, তাঁর পরবর্তী কোনও বাঙ্গালী সাহিত্যিক 

এ পধ্যস্ত তত শ্রমস্বীকার করিয়াছেন কি ন1 সন্দেহ। বিশেষ বিশেষ 

তথ্যের সন্ধানে বিশেষ বিষয়ের গবেষণায়, ফেছ কফেছ ইদানীং 

পঁচা্থর 



চরিত-চিত্র 

আপনাদের সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়া যাই নাই। 
জগদীশচন্ত্রের বা প্রফণললচন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বা 

অক্ষয় মৈত্রের এঁতিহাসিক তত্বের অনুসন্ধান, এ সকল নিতাস্ত সখের 

ব্যাপার বা! 21278600 ০: নহে । ইহারা আপনাপন বিদ্যার 

অনুশীলনে বিস্তর শন্তি ও সময় নিয়োগ করিয়।ছেন ও করিতেছেন । 

ইহাদের এঁকান্তিক যত্ব ও প্রয়াস সর্ধদ] প্রশংসার সন্দেহ নাই। কিন্তু 
সাহিত্যে ইহার্দের যতই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হউক না কেন, বন্ধিম- 
চন্দ্রকে যে অর্থে সাহিত্যসেবী বলা যায়, ইহাদিগকে সেই অর্থে 

সাহিত্যসেবী বল! যায় না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্বতত্বর এ সকলই 

ইহাদের মূল সাধ্য--সাহিত্য নহে। ইহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে সকল 
তত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার 

জন্ত সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু লাহিত্যই বস্কিমচন্দ্রের 

একমাত্র সাধ্য ছিল। বিস্তৃত অর্থে, বিজ্ঞান ইতিহাসাদিও সহিত্যের 

অন্তর্গত সন্দেহ নাই ; কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে লোকে সাহিত্য বলিতে 
মৌলিক রসম্থঙ্িই বুঝিয়া থাকে । রসবস্ত ভিতরের। আন্তরিক 
রসানুভূতির উপরে এই রসের প্রতিষ্ঠা। শব্দাত্বক ব! বর্ণাত্ক ঝ 
ধবন্য।ত্মক কিন্য! মুগ্ময়। কি ধাতুময়, কি গ্রন্তরময় বস্ত বা চিত্রা্দির সাহাযো 

এই আন্তরিক রসানুভূতিকে সম্যকরূপে বাহিরে ফুটাইয়। তুলাই সাহিত্য, 

চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি ললিতকলার উদ্দেপ্ত । এইজন্ত সচরাচর, 

বিশেষতঃ আমাদের দেশে, সাহিত্যিকের অন্তরের রসাম্ুভূতি অনুশীলনে 

যতটা তৎপর হইয়া থাকেন, বাহিরের জগতের বিবিধ বিষয়ের 
তত্বান্ুসন্ধানে ততটা ঘযত্ব করেন ন!। বাহবস্তর ' সহিত মানুষের 

অস্তঃপ্রক্কতির সন্বন্ধ যে কতট। ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গা্গী, ধিষয় বিশেষের জ্ঞানবুদ্ধির 

সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মনের গতি ও প্রক্কৃতি যে বদলাইয়। যায় এবং এই 

কারণে বিজন, ইতিহাস, প্রদ্বতত্ব প্রভৃতি বহির্ষ্িস্তার আলোচনা ও 

ছিয়াত্বর 



বঙ্কিমচন্দ্র 

প্রচারের ঘার। আন্তরিক রসান্ুভৃতির প্রচার এবং শাল্তও যে অল্পবিস্তর 

পরিব্তিত হইয়। যায়, এ সকল কথা মামুলী সাহিত্য-সেবাতে বড় একট। 
গণনার মধ্যে আসে না। আর এই কারণেই আমাদের সাহিতা সৃষ্টি 
অনেক সময় কেবল স্বপ্ন-সৌন্দধ্যই লাভ করে, পারমাধিক সত্য লাভ 
কর! ত দূরের কথা, ব্যবহারিক সত্যের উপরেও যথাযোগাভ।বে গড়িয়া 

উঠে না। 

সাহিতোর সাধনা 

মানুষকে লইয়াই ত সাহিত!। মানুষের মন লইয়াই ও সাহিতোর 

যাবতীয় লীপাখেলা। মানুষের ভাবকে আকার দিয়, রং দিয়া, আদিতে 

ও মূলে যাহা! অতীন্দ্রিয় তাহাকে নান! ইঙ্গিতে, সংকেতে, উপমায়, 

বূপকে সাজাইয়! কিয়ৎপরিমাঁপে ইন্দ্রিয়ানভৃতির অধিকারে টানিয়। 
আনাই সাহিত্যের লক্ষ্য । মানুষ আপনার অন্তরের অপরোক্ষ 
অনুভূতিতে যে সকল অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান লাভ করে, তাহাকে জগতের 
অশেষবিধ জ্ঞাত বস্ত ও বিষয়ের সঙ্গে অনুমান উপমানাদির ছার! যুক্ত 

করিয়া জ্/নগোচর করিয়াই সাহিত্য-স্ষ্টি আপনার যথার্থ সার্থকত। 

লাভ করিয়! থাকে । ইংরাি ফ্যান্সি (19205) শব্দকে যদ্দি আমরা 

বাঙ্গালায় কল্পনা বলি, তাহা হইলে ইংর|জিতে যাহাকে ইমেজিনেষণ 
(17098109 09) কহে, তাহাকে আমাদের ভাষায় অপরোক্ষ অনুভূতি 

বল৷ নিতান্ত 'অসঙ্গত হইবে না। সাহিত্যে এই সত্য কল্পনা ব 
ইমেজিনেষণকেই আমি অপরোক্ষানুভৃতি বলিতে চাই। এখানে এই 
অর্থেই অর্থাৎ ইংরাজি ইমেজিনেষণের প্রতিশবরূপেই, অপরোক্ষাহুতূতি 

শব্ধ ব্যবহার করিতেছি । এই অন্তরঙ্গ অনুভূতি, এই অতীন্দ্রিয়-সম্বন্ধ- 
জ্ঞান বা রসবোধই ইমেজিনেষণ। ইন্জ্রিয়ের ঘর! য।হ! কখনও জান। 

যায় ন। তাহাকে ব্যক্ত করাই এই অপরোক্ষানুভূতি বা অন্তরঙ্গ-অনুভূতির 
কর্ম। এইভন্তই এই অনুভুতি সাহিত্য-স্থষ্টির মূল মন্ত্র। 

সাতার 
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_ ইহাই সত্য ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু মানুষের অজ্ঞাতকে 
ধরিবার শক্তি ও প্রণালী সর্বদাই সে যাহ! ও যতটুকু জানে, তাহার 
উপরেই নির্ভর করে ও তাহারই প্বার। নিয়মিত হয়। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 

দুইটা একান্ত বিচ্ছিন্ন রাজ্য নয়। জ্ঞাত যাহা তাহ! অজ্ঞ/ত নহে, 

ইহ সত্য। কিন্তু সেইরূপ আলোক যাহা তাহাও ছায়া নহে, ছায়া 
যাহ! তাহ! আলোক নহে, একপাও সত্য এবং প্রত্যক্ষ । অথচ ছায়। 

আর আতপকে পরস্পর হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন কর! যায় না। ছায়ার 
পাশেই আতপ, আতপের সঙ্গেই ছায়া! সর্বদা থাকে। সেইরূপ 

জ্র/ত এবং যাহাকে অজ্ঞ।ত বলি, ইন্দ্িয়গ্রাহহ যাহ। এবং যাহাকে 

ইন্দ্রিয়াতীত বলি, ইহার! উভয়েও সর্ধদ। পরস্পরের সঙ্গে একাঙ্গ 
হইয়াই যেন থাকে । গুণকে যেমন গুণী হইতে, চিস্তাতে পৃথক 
করিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে কদাপি পৃথক দেখা যায় ন।; সেইরূপ 

যাহ! জানি, তাহ! হইতে কিছুতেই যাহ। জ্ঞানাতীত ও অজ্ঞেয় তাঁহাকে 
আলাদ। কর! সম্ভব হয় না। এইজন্যই বহিবিষয়ের জনের সঙ্গে 

সঙ্গে অগ্তরের সত্যোপলব্ধি এবং আননন্দানুভূতি বা রসানুভৃতির প্রক্কৃতি 

ও প্রসার উভয়ই বাড়িয়া যায়। দেহের জ্ঞান যত বাড়ে, চৈতন্তের 

উপলব্ধি তত বিস্তৃত ও গভীর হয়। এই জ্ঞানপ্রভাবে দেহের উপরে 

মানুষের আধিপত্য ধত বুদ্ধি পায়, সেই পরিমাণে তার রস সম্ভোগের 

মাত্রা এবং বৈচিত্রও বাড়িয়৷ যায়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের 

রসানুভূৃতিও পরিপন্তত৷ ও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে । জ্ঞানের 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটী অপরিহার্যা অনন্াপেক্ষীত্ব আছে। 
সেইরূপ জ্ঞানের এবং ভাবের ব৷ রসের,-সারেন্স (5০1০০) এবং 

আটাতর 
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আর্টের মধ্যেও একটা অনন্তাপেক্ষা রহিয়াছে। আপনার যুগের 
শ্রে্টতম জ্ঞান-বিজ্ঞনকে উপেক্ষা করিয়া, কিম্বা তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, 

গভীর, প্রাণগত, প্রত্যাক্ষ যোগ রক্ষা না করিয়া, কোনও সাহিতাই 
সত্য ও শ্রেষ্ঠ রসমৃত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না। বাঙ্গাল! সাহিত্যে 
আমরা এই অতি মামুলী ও মোট! কথাট! পর্য্স্ত ভুলিয়া যাইতেছি 
বলিয়। মনে হয়। এই কারণেই বাঙ্গাল দেশে সত্য সাহিত্য-স্ষ্টি 
ষেন ক্রমে বন্ধ হইয়া! যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা দেশে 
আজিকালি বিজ্ঞ।নচর্চ৷ বাড়িয়াছে, প্রত্বতত্বের অনুসন্ধান ও এতিহাসিক 
গবেষণ! বেশ হইতেছে । এ সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিশেষ মৌলিকতার ও 

কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। এ সকল বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিশেষ 

শ্লাধার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যের ধার! যেন ক্রমে শুকাইয়। 
যাইতেছে । সাহিত্য স্থষ্টি যেন কেবলই একটা অলীক অস্তমুীনতার 

অভিনয়ে ব্যস্ত হইয়! বিমানচারিণী হইয়। পড়িতেছে। সাহিত্য. 
কলায় কেবলই যেন একটী আবছায়ার লীলা! আরম্ভ হুইয়াছে। 

বস্কিম-যুগের সাহিত্য ও বিগ্াবত্তা 
বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এটি হয় নাই | বঙ্ষিমচন্ত্র যে যুগের সাহিত্যের 

সম্রাট, সেই যুগের আদিতেও আজিকালিকার মতন বাঙ্গল৷ সাহিত্য 
এতটা পরিমাণে বস্ততন্ত্রতাহীন হয় নাই। আর হয় নাই এইজন্য 
ষে সেকালের বাঙ্গালী লেখকের! প্রার সকলেই, আপনাদের লম- 
সাময়িক শিক্ষা! ও সাধনার বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি 

প্রায় সকল অন্গকেই স্বর্লাধিক অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। 
বাঙ্গল। শবযোজন৷ আজিকালিকার মতন তখন এত সহজও ছিল ন1; 

আর যে স্ুুললিত শব্যোজন! করিতে পারিত, সে সেই বস্কার- 
সম্পদের বলে একটা দীগ গজ সাহিত্যিক হইবার উচ্চ আশ! লইয়! 
পাঠক সমাজেও আনিয়া দাড়াইত না। এখনকার সাহিত্যিকের প্রায় 

উনআশি 
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অনেকেই হয় স্বরংসিদ্ধ, ন। হয় কপা-সিদ্ধ। সাহিত্য-স্থষ্টির যে 

একটা বিশেষ, কঠোর সাধন! আছে, এ কথ! আমরা তুলিয়া গিয়াছি। 

বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কঠোর সাধন! করিতে হইয়াছিল। তার পূর্বে 
অক্ষয়কুমারকে এবং ঈশ্বরচন্ত্রকেও কঠোর সাধন! পথে সাহিত্য-জীখনে 

সিদ্ধিপাভ করিতে হইয়াছিল। সেকালের হিসাবে অক্ষয়কুমারের 

বিস্তর পড়াশুনা! ছিল । বিষ্ক(সাগর মহাশয়ের কত বিস্তৃত পড়াশুন৷ 

ছিল তার গ্রন্থাদিতে তার যতট! পরিচয় পাওয়া যায়, তার সংগৃহীত 

পুস্তকরাশিতে তদপেক্ষা বেশী পরিচয় পাই। কিন্তু এ বিষয়ে বন্কিম- 
চন্দ্রের মতন আর কাহ।কেও এ দেশে খুঁজিয়। পাই না। সে সময়ের 

ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে তার জীবদ্দশায় 
বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর একটিও পণ্ডিত লোক বাঙ্গাল! দেশে ছিলেন 

বলিয়৷ জানিনা । তার গ্রন্থবলীর সর্বত্র এই অসাধারণ বিদ্ধাবন্তার 
পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কুত্রাপি তিনি যে নিজের বিশ্বা জাহির 

করিতে চাহিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও এ সন্দেহট! মনে জাগে না। আপনার 

স্ষ্টিকে সাজাইবার কিনম্বা নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্থ 

তিনি প্রয়োজনমত অপরের প্রামাণ্য বা উদ্ভাবিত সত্যের উল্লেখ 

করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও নিঙ্জের বিচ্ভার গৌরব প্রতিষ্ঠা কন্ধিতে 

চান নাই। বিগ্ভ। তার প্রতিভার কিন্করী হইয়াই ছিল, তার স।হিত্া- 
জীবনের প্রভূ হয় নাই। বিগ্া তার ধতই বেশী হউক না কেন, 
প্রতি! এই বিস্তা অপেক্ষা অনেক গুণে বড় ছিল। আমাদের 

শিক্ষিত-সমাজ আজিকালি কাল্চারের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, 
মাঝে মাঝে পাগ্ডত্যের আশ্ষালনে কোলাহলায়িতও হুইয়! উঠে। 
বঙ্কিম “মণ্ডলে” এ স্ফীত মন্তকের বা এ কোলাহলের উৎপাত দেখ৷ 

যায় নাই; অথচ বক্ধিমচন্দ্রের যে পড়াগুনা ছিল, এখন তার কিছুই 

নাই বলিলে চলে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা পড়িতেন, তাঁর অলে।ক- 

আশী 
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সামান্ত প্রতিভা তাহ! একেবারে হজম করিতে পারিত। অধীত 

বিদ্কাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। পরের বস্ত 
তার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই হইয়।, তার জ্ঞান- 
ভাগ্ডারে তার নিজের মোহরাষ্কিত হইয়া সঞ্চিত হইত। সোনা, 

রূপা, তাম! প্রভৃতি যেমন টাকশালে এক আকারে যায় কিন্ত 

সেখান হইতে আর এক আকারে বাহির হইয়া আসে, সেইরূপ 
অধীত বিদ্তাকল এক ভাবে বঙ্কিমচন্ত্রের মনে যাইত, আর অন্ত 

আকারে তাহার লেখনীমুখে বাহির হইয়া আলিত। জীব মাত্রেরই 
বাহিরের থাগ্ গ্রহণ করিয়া, যাহ! প্রয়োজনীয় তাহ।কে নিজের 

অঙ্গীভূত করিয়া রাখিবার ও যাহ। নিশ্প্রয়োজন তাহাকে উৎসজ্জন 
করিবার শক্তি থাকে! এই শক্তিই জীবের জীবনের প্রধান লক্ষণ। 

মনেরও এই ধর্ম আছে। যে মনের এই জীবনৎ্ধর্মট। অ।ছে, সে যেমন 
অনায়াসে বাহিরের প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ 

আহরিত বিষয়ে যাহ নিশ্রয়োজন ব! হানিকর, অর্থাৎ যাহ! তার 

প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়! যাইতে পারে না, তাহাকে বজ্জনও করিতে 

পারে। যেমন এইরূপ বর্জনক্ষম নহে, তাহ অজীর্ণ-বিগ্ভার উৎপাতে 

শীর্ণ হইয়া পড়ে। বিদ্যা তার মানসিক শক্তি বুদ্ধি কর! দূরে থাকুক, 
তাহার হাস এবং অপচয়ই করিয়া থাকে । বঙ্ষিমচন্জ্রের মানস 

জীবনে কোনও দিন কেহ এ অজীর্ণ রোগ দেখিতে পায় নাই। 
পড়াশুনা তাঁর মধ্যে যে সার্থকত! লাভ করিয়াছিল, অতি অল্প লোকের 

মধ্যেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণ লোকের মধ্যে পাওয়] 

বায় না, পণ্ডিতদের মধ্যেও সচরাচর দেখ! যায় না। 

বঙ্ধিমচন্ত্রের গ্রস্থাবলী পড়িবার সময, তিনি যেসে সময়ের কোন্ 

তন্বটা জানিতেন না, এ দেশের বা ইউরোপের কোন্ লেখকের ব৷ 
পণ্ডিতের সঙ্গে যেতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহ! ভাবিয়! উঠিতে 

একশি 



চরিত-চিত্র 

পারি ন|। এ দেশের বেদ, উপনিষদ, ব্রঙ্গস্থ্, শ্রোতহ্ত্র, গৃহৃসত, 

মন্বাদি স্থৃতি, সাংখাবেদাস্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভৃতি 

প্রকৃতির কাব্য, রামায়ণ মহাঁভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, 

নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, এ সকলের সঙ্গে তার কতটা যে 

পরিচয় ছিল, তার উপন্ভাসে, প্রবন্ধাবলীতে, কৃঞ্চচরিত্রে, গীতাভাষেে 

ইহার বিস্তর প্রমাণ পাঁওয়! যায়। অন্তদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক 
ক্যাট, হেগেল, কুজে!, কোম্টে এবং ইংরাজ চিস্তানায়ক স্পেন্সার, 

মিল্, বেস্থাম, হক্স্লি, টিণডেল, ফ্রেডারিক হা।রিসন্ প্রভৃতি ও আর এক 
দিকে মেথু আর্নল্ড, রেণ। গ্রভৃতি এমন কি আধুনিক প্রত্বতত্ব বা 

50111108115) এবং মেলমেরিজম্ (06510 0115100) পর্যযস্ত তার কতট! 

কেবল জানা নয়, আয়ত্ব ছিল,_এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তার লেখার 

মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটুও অপপ্রয়োগ বা পাণ্ডিত্য- 
প্রকাশের চেষ্টা দেখা যাগ না। বঙ্গিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় 

ছিল, ইহাতেই আমরা তাহার একটা অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। 
নিজের শক্তির উপরে যে দাড়াইতে পারে, নিজের প্রতিভার মৌলিকতা 

যে বুঝে, সে পরের বস্ত লইয়া বড়াই করিতে যাইবে কেন? স্বরাজ্যে 
যে প্রতিষ্ঠিত, সে পরের নিকট হইতে করই লইয়া থাকে, অপরের 
যশোভাতি ব৷ জয়শ্রী ধার করিয়৷ আনিবার জন্ত ব্যগ্র হয় না। ইহাতে 

যে তার ইজ্জৎ যায়। 

বিরাশি 



সনুরেননাথ 

আধুনিক রাষ্্ীয় কণ্মরজীবনে সুরেন্দ্রনাথের স্থান 
সুরেন্্রনাথ বাঙ্গালী । কিন্ত তার প্রতিভার প্রেরণা ও সুদীর্ঘ কর্ম 

জীবনের প্রভাব বাংলার সীম! অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতরাষ্্রকে 

অধিকার করিয়। আছে। আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে আরও 

অনেক শক্তিশালী লোকনায়ক আছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ 

কোন কোন বিষয়ে স্থুরেন্ত্রন।থের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও অস্বীকার 
কর! সম্ভব নহে। কিন্তু তাদের সকলের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠ। আপন 

আপন প্রদেশেতে আবদ্ধ । লাল! লাজপত, রায়ের নাম ভারত-বিশ্রুত 

হইলেও, কর্মক্ষেত্র প্রকৃত পক্ষে পঞ্চনদের সীমা অতিক্রম করে নাই। 

পগ্ডত মদনমোহন মালব্যও সেইরূপ কেবল এলাহাবাদ ও আগ্রার 

ুক্ত-প্রদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেই কতকটা নেতৃত্ব-মর্ধযাদা পাইয়াছেন। 
ভারতের অন্তান্ঠ প্রদেশের লোকে অনেকেই তার নাম জানে, কিন্ত 

তার প্রতিভার ব! কর্মজীবনের প্রেরণা তাহার! অনুভব করে নাই। 

স্তার ফিরোজশাহ মেহেতার রাষ্টীয়-নেতৃত্বও বোম্বাইএর পার্শী ও 

গুজরাটের বেনিয়া সম্প্রদায়েই সাক্ষাত্ভাবে স্বীকৃত হয়) বোম্বাই 

প্রদেশের মহারাহীয় সমাজ, কিবা বাংলার কি পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় 

এ পর্যান্ত তাহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন নাই। তবে কন্গ্রেসে বা 
জাতীয় মহাসমিতিতে কিছুদিন পর্য্যন্ত যে তার একটা অনন্ত গ্রতিহন্দী 
প্রতাপ প্রতিষিত হইয়াছিল, ইহ! অস্বীকার করা যায় না। আর 
ইহার হেতুও একরূপ চক্ষের উপরেই পড়িয়। আছে। জগ্মাবধিই 
কংগ্রেস স্তার ফিরোগশাহ মেহেহা, গ্বগী॥ উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 

তিরাশি 



চরিত-চিত্র 

শ্রীযুক্ত এ. ও. হিউম্ এবং স্তার উইলিয়াম ওয়েডার্বর্ণ, ইহাদের অর্থেই 
বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়। আসিয়ছে। অনেক সময় কংগ্রেসের 

অপরাপর নেতৃবর্গ কংগ্রেসের বায় সংকুলনের জন্ত প্রতিশ্রুত চাদ! 
যথাসময়ে আদায় করেন নাই বা করিতে পারেন নাই বলিয়। 

এই চারিজনকেই বহুদিন পরাস্ত এই অনাদায় টাকার দায়ভারও 
বছন করিতে হয়। এ অবস্থায় ধাহাদের কার্পণ্য বা ওদাসীন্তে শ্ার্ 

ফিরোঙ্শাহ মেহেতাকে বংসর বৎসর এত টাকার ঝুকি বহন করিতে 

হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কংগ্রেসের কার্যকলাপে মেহেতা সাহেবের 
অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। 

মেছেত! সাহেবের নিকটে কংগ্রেসের এই দীর্ঘকালব্যাপী অর-খণ স্মরণ 
করিয়াই অপরাপর নেতৃবর্গ কংগ্রেসের কাধ্য পরিচালনায় তার 
অভিমত ও আব্দার মানিয়! চলিয়াছেন। কংগ্রেসের অন্ঠতম উত্তমর্ণ 

বলিয়াই কংগ্রেন্মগুলে স্তার ফিরোজশাহ মেহেতার একট প্রতাপ ও 

প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুবা! কংগ্রেসের বাহিরে, দেশের সাধারণ 
রাষ্ট্রীয় কর্ম্াকর্্মের উপরে, কিম্বা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আধুনিক- 
শিক্ষাগ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিত্তে, মেহেতার চরিত্রের ব! প্রতিভার কোনো 

প্রভাব প্রতিঠিত হইয়াছে বলিয়৷ মনে হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক 

সভায়, কোনে! কোনো বিষয়ের আলোচন|য়, অপরাপর সভ্যগণের 
তুলনায়, কখনে! কখনে৷ অসাধারণ সাহমিকতার ও বিশেষ কৃতিত্বের 

প্রমাণ প্রদান করিয়।, শ্রীযুক্ত গোপালকষ্চ গোখেলে ভারতব্যাগী একটা 

খযাতি ও মর্ধ্যাদা লাভ করিয়াছেন, সত্য। আর এ খ্যাতি ও মর্যাদ। 

তার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের উপরেই যে অনেকটা গ্রতিষ্তিত, ইহাও 

অতিশয় সত)। " গোখেলে সন্বিত্বান ও কোনে কোনে। বিস্যায় হ্বল্পবিস্তর 

বিশেষজ্ঞতাও তার আছে। যুরেোগীয্জ অর্থনীতি-শান্ত্রে গোখেলের যে 
পরিমাণ অধিকার জদ্মিয়াছে, ভারতের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ব 

চুরাশি 



সুরেজনাথ 

রাষ্ট্রীয় কর্্মনায়কের তাহা! আছে কি ন! সন্দেহ । যে প্রণালী অবলম্বনে 

ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকের! বিবিধ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিচার-আলোচন1 করিয়া 

থাকেন, সেই প্রণালী অবলম্বনে পরমতখণ্ডন ও স্বমত-প্রতিষ্ঠায় গোখেলে 
একরপ সিদ্ধহস্ত। ইংরেজের চিরাভান্ত বাদ-বিগ্ভায়-_ ইংরেজিতে ইহাকে 

ডিবেট (06১৪০) বলে-লাট কার্জনের মত পারাদর্শা লোক 
ইংলণ্েও এখন কম । অথচ কখনে। কখনে! ল।ট কাজ্জনকে ই এ বিষয়ে 

গোখেলের নিকটে হার মানিতে হইয়াছে । আর আপনার বিচার-বুদ্ধি 
অনুযায়ী স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া, গোখেলে এ পর্য্যস্ত ষে 

একাস্তিক নিষ্ঠা সহকারে এই সেবাব্রত উদঘাপন করিতে চেষ্টা করিয়! 

আনিয়াছেন, ভারতের অন্ত কোনো লোকনায়কের মধ্যে সেবপ এঁকাস্তিকী 

নিষ্ঠাও দেখা যায় নাই। গোখেলের মধ্যে ষে সকল গুণের যেভাবে 

সমাবেশ হইয়াছে, সে সকল গুণ এদেশের অন্ত কোনে! প্রসিদ্ধ 
লোকনায়কের মধ্যে সে মাত্রায় দেখ! যায় নাই; ইহ! সত্য বটে। কিন্ত 
তবুও গোখেলের বর্তমান ভারতব্যাগী খ্যাতি ষেকেবল তার পাণ্ডিত্য ও 

চরিত্রবলেই অর্জিত হইয়াছে এমন কথাও বল! যায় না। স্বর্গীয় মহাদেব 

গোবিন্ধ রাণাডে ষর্দি গোখেলেকে হাতে ধরিয়া না তুলিতেন; পুণার 

সার্বজনীন সভ! যদি রাণাডের অন্থরোধে গোখেলেকে ওয়েল্বী 
কমিশনের সম্মুখে আপনাদের প্রতিনিধিরপে প্রেরণ না করিতেন) 

প্রথম বারে বিলাত গিয়া বিলাতী সংবাদপত্রে, প্লেগ-বিধানের প্রবর্তন 

সম্বন্ধে পুণার ইংরেজ লৈনিকগণের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ গোখেলে 

আনিয়াছিলেন, যদি ফিরিয়! জাহ।গ্-ঘাটেই সর্বতোভাবে তার প্রত্যাখ্যান 

করিয়া বোতাইএর রাজপুরুষদিগের অন্গ্রহভাঙন না হুইতেন। 
ফিরোজশ।হ মেহেতার শিষ্ত্ব ও আহ্থুগতা স্বীকার করিয়া, তীাহারই 

প্রসাদে যর্দি তিনি বোঘ্বাই-ব্যবস্থাপক সভার বে-সরকারি সভ্যগণের 

প্রক্িনিধি হুইয়! বড় লাটের ব্যবস্থপক-সন্ভায় না আনিতেন ) সেখানে 

প্চাশি 



চরিত-চিত্র 

লাট কার্জন আপনার স্বভাবসিদ্ধ ওদাধ্যগুণে যদি গোখেলের বিচারযুক্তির 

যথাসাধ্য খগ্ডন করিতে চেষ্ট। করিয়াই তার মেধার ও পাগ্ডিত্যের 
সম্বর্ধনা না করিতেন) ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে তথাকথিত চরম- 

পশ্থীদিগের অভ্যুদয় হইলে, মিণ্টে! ও মর্লে প্রভৃতি ভারত-শাসনযন্ত্রে 

শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষের! যদি এই নুতন রাষ্ট্রীয়-শক্তিকে সংযত ও প্রতিহত 
করিবার জন্য গোখেলে ও তার দলের লোকনায়কগণকে লোক-চক্ষে 
বাড়াইয়! তুলিতে চেষ্ট। না করিতেন ;--এই সকল বাহিরের ঘটনাপাত না 
হইলে, গেংখেলে যে শুদ্ধ আপনার প্রতিভার বা! চরিত্রের বলে 
ভারতব্যাপী এই খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, ধীরভাবে সকল বিষয়ের 

বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত কর! যায় না। কিন্তু এসকল 

যোগাযোগ সন্বেও গোখেলে যে সমগ্র ভারতের আধুনিক-শিক্ষা প্রাপ্ত 

সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-মর্ধ্যাদ1! লাভ করিতে পারেন নাই, ইহাও স্বীকার 
করিতে হুইবে। কেবল এক নুরেন্ত্রনাথই এই দেশে, এই কালে, 

এই অনন্গ্রাতিযোগী নেতৃত্বের দাবী করিতে পারেন । 

যে সকল বাহিরের ঘটন। ও অবন্থ(র ফেগাযোগে এদেশের অপরাপর 

রাষ্ত্ীয় কর্মমনায়কগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
স্থরেন্রনাথের কর্ধাজীবনের প্রথমাবস্থায় এবং তাহার পরেও বহুদিন 

পর্যান্ত, তাহার ভাগ্যে সে সকল যোগাযোগ ঘটে নাই। রাজপুরুষদিগের 
আসন্ন সংসর্গলাভ এ দেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র 

প্রশস্ত পথ। আর এদেশে ধনবলে ও পদবলেই রাজপুরুবদিগের 

গ্রসাদলাভ করিতে পার! যায়। আজ লোকে বলে, সুরেন্ত্রনাথ লক্ষপতি 

হইয়াছেন। কিন্তু তার কর্মজীবনের প্রারস্ত সময়ে সুরেজ্্নাথের এ 

ধনপরিবা্দ ছিল না। গোখেলেকে রাণাডে নিজের হাতে ধরিয়! 

বাড়াইয়৷ দরিয়াছিলেন। বাংলার তদানীন্তন লোকনায়কগণের মধ্যে 

একজনও এরূপভাবে সুরেন্ত্রনাথকে রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার 

ছিয়াশি 



স্বরেজনাথ 

চেষ্টা করেন নাই। বাংলার ধনী ও পদস্থ লোকের! আজ স্ুরেন্্নাথের 
সাহাধ্য ছাড়া কোনো ম্বাদেশিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে সাহস পান ন|। 

কিন্ত ইহাদের জ্যোষ্ঠের একদিন রাজদ্বারে-লাঞ্িত সুরেন্্রনাথকে অক্পৃস্ 
মনে করিয়া, তাহ! হইতে দূরে থাকিতেন। বহুদিন পর্যাস্ত রাজ- 
প্রসাদলোলুপ বুটিশ ইওডয়ান্ এসোসিয়েশনের সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন- 

'মালোচনায় সুরেন্্রনাথের সঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করিতেও শঙ্কিত 

হইতেন। আজ স্ুরেজ্জনাথ ইংরাজ রাজপুরুষাদগের দ্বারাও কিয়ৎ- 
পরিমাণে সম্বদ্ধিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তিনি এই রাজকন্মচারী 
সম্প্রদ।য়ের নিকট লাঞ্চিত হইয়! রাজ্কর্্ম হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। 

অর বহুদিন পধ্যস্ত ঘে লাঞ্ছনার কথা এ দেশের ইংরেজ রাজপুরুষের! 

বিস্বত হন নাই। প্রত্যুত যতই সুরেন্দ্রনাথ রাহধীয় আন্দোলন-আলোচনায় 

দেশের জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া, আপনি সেই শক্তি-দাহায্যে শত্তি- 
শালী হইয়! উঠিতেছিলেন, ততই তাহার! সেই প্রাচীন লাগ্ছনার 

স্বৃতিকে প্রাণপণে জাগাইয়] রাঁখিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইছাও 
সকলে জানেন। সেই রাজপুরুষেরাই, আঞ্জিকার অবস্থাধীনে, আপদ- 

বিপদে প্রতিপদেই দেশের প্রজামতের পোষ।কতা-লাভের লোভে 

স্থরেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। যে স্গরেন্ত্রনাথকে ছাড়িয়! 

কংগ্রেসের কাজকর্ম আজ কিছুতেই চলে না ও চলিতে পারে ন|; 

একদ্রিন, কংগ্রেসের জন্মকালে, তাহার জন্মদাতা ও ধাত্রীবর্গ সকলে 

প্রাণপণে সেই সুরেন্ত্রনাণকে তাহার বাহিরে র।খিতে চাছিয়াছিলেন, এ 

কথাও মিথ্যা নয়। স্বর্গায় উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্তার ফিরোজশাহ 
মেছেতা উভয়েই সুরেন্ত্রনাথকে কংগ্রেসের কর্পে আমন্ত্রণ করিতে চান 

নাই। হছিউম সাছেবও প্রথমে তাহাদের মতেই মত দিয়াছিলেন। 
হিউম ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন । ইংরেজ সিভিলিয়ানদের 

মধ্যে সুরেন্্রনাথের প্রতি যে অশ্রন্ধা বহুদিন হইতে জাগিয়াছিল, 

সাতাশি 



চরিত-চিত্র 

হছিউমের মনেও যে তাহ। ছিল না, এমন নহে। তার উপরে যখন 

উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা গ্রভৃতি কংগ্রেসী নেতৃবর্গ সুরেন্্রনাথের 

সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন হিউম যে সেই মতে সায় 

দিবেন, ইহ! আর বিচিত্র কি? কিন্তু কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের 

ব্যবস্থা করিবার জন্ত হিউম যখন কলিকাতায় আসিলেন এবং স্ুরেন্ত- 

নাথকে ছাড়িয়৷ বাংল! দেশের লোকমতকে কংগ্রেসে টানিয়৷ আন! 

যে একান্ত অসম্ভব, ইহা দেখিলেন ও বুঝিলেন, তখন তাঁর মত 

ফিরিয়া গেল এবং উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেত। প্রভৃতির আপত্তি 

অগ্রাহ্া করিয়া, গুণগ্রাহী হিউম শ্বয়ং স্থরেন্ত্রনাথকে কংগ্রেসের বর্শ- 

নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। আজ সুরেন্ত্রনাথের অনেক সহায়- 
সম্পদ লাভ হইয়াছে । আজ তিনি দেশের রাজপুরুষ ও রাজারাজড়ার 

বারা সম্বদ্ধিত ও সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তাহাকে 
নিঃসহায় ও নিঃসম্ধল অবস্থায়, “শোথের শেওলার” মত দেশের 

রাষ্ট্রীয় কর্মশোতের ঘাটে ঘাটে ফিরিতে হইয়াছিল। আজ তিনি 

আধুনিক ভারতের রাষ্ত্রীয় ইতিহাসে যে অনন্থপ্রতিযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছেন, তাহা কোনে প্রকারের অনুকূল ঘটনাপাঁতের ফল নহে । 

এ কীত্তি অর্জনে কেহ তাহাকে কোনে। প্রকারে সাহাষ্য করেন নাই। 

ইহা সর্বতোভাবে তার স্বোপার্জিত। কেবল আপনার প্রতিভা ও 
পুরুধকারের বলে সুরেন্্রনাথ এ দেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্মজীবনে 

এই অনন্তপ্রতিযোগী নেতৃত্ব মর্ধ)াদা লাভ করিয়াছেন। এইখানেই 

তার বিশেষত্ব ও মহত্ব। 

স্থরেন্্রনাথের চবিত্র 

অশেষ প্রকারের প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়! স্থুরেন্ত্রনাথের কর্ধ- 

জীবন গড়িয়। উঠিয়াছে। আর এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম 

অষ্টাশি 



সুরেন্গনাথ 

করিয়৷ তাঁর এই কর্মজীবন যে এমন অদ্ভূত সফলতা লাভ করিয়াছে, 
ইহাতে স্ুরেন্্নাথের অসাধার্ণ মানমিক বলেরই প্রমাণ প্রদান করে। 
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুরেন্জনাথ বীর পুরুষ নছেন। আমরা সচরাচর 

যাহাকে বীরত্ব বলি, তার অন্তরালে অনেক সময় একট! ফলাঁফল- 

বিচার-বিরহিত একগুয়ামি লুকাইয়া থাকে । এই প্রকারের 

একগুয়ামি স্ুরেন্দ্রনাথের মধ্যে নাই; থাকিলে, স্থুরেজ্নাথ যে সফলতা! 
লাভ করিয়াছেন, তাহা কখনই পাইতেন না। স্ুরেন্ত্রনাথ যে খুব 

সাহসী পুরুষ, এমনে! বল! যায় না। যে অলমসাহসিকতা অসাধ্য 

সাধনের প্রয়াস করিয়া, সর্বন্থাত্ত হইয়া, পরিণামে নিঃশেষ নিশ্ষলতা 

মাত্র লাভ করে, স্থরেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনে! সেরূপ অসমসাহসিকত! 

দেখ! যায় নাই। কিন্তু অবিচলিত ধৈর্য্য যে বীরত্বের লক্ষণ, আর 

নিন্দাস্ততি উভয়কে লমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধির 

পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে সাহসিকত৷ লুক্কায়িত থাকে, সে 

বীরত্ব ও সে লাহস স্ুরেজ্জনাথের মধ্যে সর্বদাই দেখা গিয়াছে। যে 
মনের বল থাকিলে লোকে বিরোধী শক্তির আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়! যায় 

কিন্ত কখনো তাহার নিকটে নত হয় না;--এই আত্মঘাতী মানসিক 
বল সুরেন্ত্রনথের কখনে| ছিল ন। কিন্তু ষে মনের বল আপনার 

রুচি ও প্রবৃত্তি, মান ও অপমান, আয়াস ও শ্রম-ক্লেশ, এ সকলকে 

অগ্রাহহ করিয়া, সকল অবস্থাতেই সেই অবস্থার সঙ্গে যথাসম্ভব সন্ধি ও 

সামঞ্জন্ত সাধন করিয়, আপনার লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে পারে, 

সুরেজ্জনাথের সে মানসিক শক্তি যে পরিমাণে আছে, আমাদের আর 

কোনে! লোকগ্রসিদ্ধ রা্ীয়-নায়কের মধ্যে তাহা নাই। যে নিগৃঢ় 
কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়া ও 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুযায়ী আত্মরক্ষায় ও আত্মচরিতার্থত! লাভে 

সমর্থ হয়, নুরেন্জরনাথ অতি আশ্চর্যারূপে সে কৌশলটা লাভ করিয়াছেন। 

উননব্বই 



চরিত-চিত্র 

এই কৌশলটা যেজীব লাভ করিতে পারে, সেই কেবল বিশ্ববাপী 
নির্মম জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। এই কুশলতাগুণেই 
সুরেন্্রনাথও জীবন-সংগ্রামের জয়টীক! ললাটে ধারণ করিয়া, ভারতের 
আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে 
পারিয়াছেন। 

স্থরেন্্নাথের রজঃপ্রাধান্য 

স্থরেন্ত্রন।থের অস্তঃপ্রকৃতি যে খুব লাত্বিক তাহ! নয়। নির্মমলত্ব, 

ভাম্বরত্ব ও অনাময়ত্বর এ সকলই সত্বের লক্ষণ। সাত্বিক প্ররুতির 

লোকের বুদ্ধি অতীক্জিয় ঘস্কধারণায় তৎপর হয়) চিন্ত বিকারশূন্) ও 

কর্ম নিধাম হয়। এ সকলের কোনে লক্ষণ এ পর্যন্ত স্ুরেন্্নাথের 

চিন্তায় ও চরিত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তার শ্বদেশের সভ্যতা ও 
সাধনা, ধুগধুগান্তব্যাপী তপস্তার ফলে, বহুদিন হইতে সন্তপ্রধান হইয়া 
আছে, সত্য। কিন্তু স্ুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে কালে 

কর্মবশে এই সমাজের পুরাভ্যন্ত সাত্বিক তাও ঘোর তামলিকতার দ্বারা 
আচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছিল। সর্বত্রই যুগসন্ধিকালে এইরূপ হইয়া! থাকে। 

এইজন্য যে শিক্ষা! ও সাধনায় এই সাত্বকীভাব ফুটিয়৷ উঠে, স্ুরেন্দ্রনাণ 

সে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। নুরেন্ত্রনাথের বাল্যকালে কলিকাতা ও 

তন্নিকটবর্তী স্থানের মধাবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, 

নৃতন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, ম্বদেশের সনাতন ভাব ও আদর্শের 
প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি একেবারে লোপ পাইতেছিল। সমগ্র দেশ তখন 
ঘোরতর তামমিকতার দ্বার! আচ্ছন্ন হইয়া, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার ও 
সাধনার প্রাণহীন ও অর্থশুন্ত বহিক ক্রিয়াকলাপের অনুসরণে নিষুক্ত 

ছিল। তার ভিতরকার সত্যের ও মহত্বের অনুভূতি, সাধুসন্ন্যাসিগণের 
মধ্যে কচিৎ থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থদ্িগের মধ্যে একেবারে ছিল না 

নব্বই 



স্থরেজ্জনাথ 

বলিলেই হয়। তার উপরে, স্ুরেন্্রনাথের পিতা, ডাক্তার ছূর্গাচরণ 

বন্দে।পাধ্যায়, যুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার প্রবল রাজনিক আদর্শের 
দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তার সমসামগ্িক 

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই স্বপ্নবিস্তর এই দশ! ঘটিয়াছিল। 
ছুর্গাচরণ বন্্যোপাধ্যায় সুরেন্ত্রনাথকে কেবল ইংরেজী শিখাইয়াই ক্ষান্ত 
হন নাই। ইংরেজের চালচলন অভ্যাস ও ইংরেজের চরিত্র লাভ 

করিবার জন্য, তিনি অতি অল্প বয়সেই সুরেন্ত্রনাথকে ডভ টন স্কুলে 
প্রেরণ করেন। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ একরূপ বাল্যাবধিই কলিকাতার 
ইংরেজী ও এংলো-ইত্ডিয়ান্ বালকগণের সংসর্গে থাকিয়া স্কুল কলেজের 

শিক্ষা! সমাপ্ত করেন) তার পরে, বিলাতে যাইয়া এই অদ্ভুত ব্রঙগর্য্য 
উদ্যাপন করিয়া সিভিলিয়ানী-পদদ লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসেন। 

আজিকালি বিলাত ও ভারত যেন এ'ঘর ও'ঘর হইয়া পড়িয়াছে, সত্য। 

কিন্ত সুরেন্দ্রনাথ যখন শিক্ষার্থী হইয়। বিলাত গমন করেন, তখন এইরূপ 
ছিল ন। সেকালে বিলাত যাওয়। এত সহজ ছিল ন! বলি, বিলাত- 

প্রত]াগত হিন্দুদিগের নিজেদের প্রাণে একট। প্রবল অহঙ্কার এবং কোনে 
কোনে দিক দিয়! মমাজেও তাহাদের একট! অনন্যসাধারণ মর্যাদ! ছিল। 

সেকালের বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুদের সঙ্গে, তাহাদের প্র।চীন 

পৈতৃক সমাজের কোনো প্রকারের যোগাষেগ প্রায়ই থাকিত ন|। 

সমাজও তাহাদিগকে পতিত বলিয়। বাহিরে ফেলিয়। রাখিত। আর 

তার নিজেরও সাহেব সাঙ্জিয়া, সহধর্টিণীকে গাউন পরাইয়৷ মেম 
সাজাইয়।, “নেটিভদের” সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মেশ।মেশি করিলে কি 

জানি এই সগ্ভলন্ধ সভ্যতার মর্ধ্যাদাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, সেই ভয়ে 
আপনাদের সমাজ হইতে বথাসভ্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। 
সুরেজ্নাথও প্রথম বয়সে তাহাই করিয়াছিলেন। আর বিধাতার 

চক্রান্তে ও তার স্বদেশের স্কৃতিবলে, স্ুরেন্্রনাথের লিভিলিয়ানী-পদ 

একানববই 



চরিত-চিত্র 

যদি খসিয়া ন! পড়িত, তাহা হইলে আছি পর্ধ্যস্তও ছিনি এই ভয়াবহ 
পরধন্মের বোঝাই বহুন করিয়। চলিতেন | অতএব এই সকল ঘটনাবশে 
স্থরেন্্রনাথের ভাগ্যে যে স্বদেশের ও স্বজাতির সভ্যতা ও সাধনের নিগুঢ় 

প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লান্ভ ঘটে নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। 

নুরেজ্নাথের প্রাণের টান্টা পুরাদমেই শ্বদেশাভিমুখী হইলেও তার 
মত, প্রকৃতি এবং ভিতরকার ভাব ও আদর্শ যে সত্যই শ্বদেশী, এমন বলা 
যায় না। শুদ্ধ সাত্বিকী প্রকৃতিই আমাদের ম্বদেশী চরিত্রের চিরন্তন 

আদর্শ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে সত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের 

কোন না কোন একটা গুণ অপর ছুই গুণকে অভিভূত করিয়া, 
তাহাদের প্রন্ততিকে বিশেষ ভাবে সাত্বিক ব রাজসিক বা তামসিক 

করিয়! তোলে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতিতেও গুণ বিশেষের 

প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে । কোন জাতি বা এই জন্ত তামসিক, আর 
কেহ বা রাজমিক, আর কেহ ব1 সাত্বিক প্রকৃতির হয়। কোন 

জাতির সভ্যতা ও সাধন। রজঃ-গ্রধান, আর কাহারও বা তমোপ্রধান, 

আর কেন জাতির সভ্যতা ও সাধন বা সন্ব-প্রধান হইয়। থাকে। 

যুরোপের সভ্যতা ও সাধন! রজঃ-প্রধান। ভারতের সভাত! ও সাধন! 
সন্ব-প্রধান। ঘুরোপের সাধনাতেও সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেরই 

প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আছে। রজঃ-প্রধান বলিয়৷ যুরোগীয় সাধনায় 

তামসিকতা নাই ব৷ সাত্বিকত। ফুটে নাই, এমন নহে । জীব সাধন-বলে 

কখনও কখনও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে বটে, 
কিন্তু এপ মুক্ত লোক সর্বত্রই অতি বিরল। সাধারণ মানুষের ভিতরে 
ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুগত্রয় সর্বদাই বিস্কমান থাকে । 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধনায় এবং সভ্যতায়ও সর্বদাই এই তিন গুণ 
বিস্কমান আছে । ভারতবর্ষেও অনেক তামসিক এবং রাজসিক লোক 

আছেন। ভারতের বহুমুখী সাধনায় রাজসিক এবং তামসিক উভড় 

বিরানব্বই 



সুরেন্ত্রনাথ 

গ্রকৃতিরই যথ।যোগ্য অন্ুশীলনেরও ব্যবস্থ! আছে। কিন্তু এ সকল সত্বেও 

ভারতের সভ্যতার ও সাধনার ঝৌক সাত্বিকতারই দিকে। শুদ্ধ সান্বিক 
চরিত্রই আমাদের দেশের আদর্শ চরিত্র। যুরোপীয় সাধনার ঝৌক 

রাঁজসিকতারই দিকে । এই জন্য রাজসিক চরিত্রই সে দেশের আদশ 
চরিত্র। স্ুরেন্ত্রনাথ বাল্যাবধি যুরোগীয় সভ্যতা ও সাধনার এঁকান্তিক 

প্রভাবের ভিতরে বাড়িয়৷ উঠিয়াছেন বলিয়া, এই ফুরোপীয় আদশের 

রাজসিক চরিত্রই লাভ করিয়াছেন। 

আর স্থরেন্্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র শুদ্ধ সাত্বিক নয়, কিক 

একান্ত রাজমলিক, ইহা! কোনোই নিন্দার কথা নহে। ফলতঃ প্রকৃত 
সাত্বিক প্রকৃতির লোক এ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অন্ত দেশের তো 

কথাই নাই, আমার্দিগের এই সত্ব-প্রধান সভযত! এবং সাধনাতেও বিশুদ্ধ 

পাত্বিক চরিত্র যেখানে সেখানে পাওয়। যায় না। সচরাচর লোকে 

যাহাকে সাত্বিকতা বলিয়! মনে করে, অনেক সময় তাহা কেবল ঘোরতর 

তামসিকতারই রূপান্তর মাত্র। সত্ব এবং তমঃ উভয়েরই কতকগুলি 
বাহিরের লক্ষণ এক প্রকারের বলিয়৷ অতি সহজেই এইরূপ ভ্রম হইয়া 

থাকে। সাত্বিকতার বুদ্ধিতে অনেক লোকের মধো কখনও কখনও 

এমন একটা অবস্থা আসিয়! পড়ে, য।হাতে তাহাদিগকে সর্ধগ্রকারের 

বাহিরের কর্মচেষ্টা হইতে বিরত করে। এই কর্মচেষ্টাহীনত! তমো- 
গুণেরও লক্ষণ। তবে এই সাত্বিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে ভগবন্ির্ভরতা 

আর তামসিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে নিদ্রালন্ত প্রভৃতি জড়গুণ বিদ্কমান 

থাকে। কিন্তু এছুয়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, লোকে অনেক 

সময় এই নিগ্রালস্ত প্রভৃতি জড়ধর্মসভূত নিশ্চেষ্টতাকেই সান্বিকতার 
লক্ষণ বলিয়! ভ্রম করে। 

প্রত্যেক যুগসন্ধিকালে পর্বতন যুগের বিধি-ব্যবস্থ! ও রীতি নীতি 
যখন লোকের একান্ত অভ্যন্ত হইয়া তমোধর্দাক্রানস্ত হয়, তখন সব্য-প্রধান 

তিরানব্বই 



চরিত-চিত্র 

সমাজেও এই জাল সাত্বিকতার প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। এই 

জাল সাবিকতাতেই আমাদের দেশটা এখন ছাইয়া ফেলিয়াছে। এ 
অবস্থায় লোক-সমাজে পুনরায় সত্য সান্বিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে 

হইলে, জনগণের অন্তরন্থিত রঙজোগুণকেই আগে বাড়াইয়া তোল! 
আবশ্ঠক হয়। স্থুরেন্ত্রনাথ আচরণ ও উপদেশের দ্বার] আপনার দীর্ঘ 

কর্মন্দীবনে এই বুগপ্রয়োজন সাধন করিয়৷ আধুনিক ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় কীন্তি অর্জন করিতে পারিয়ছেন। 

স্থরেন্্রনাথ যখন রাস্্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন যদ্দি 

তিনি লোকচক্ষে কোনে উচ্চ সাত্বিকী আদর্শ ধরিতে যাইতেন, তাহা 

হইলে তাহাতে দেশব্যাপী তামসিকতার প্রভাব বাড়িয়। যাইত, প্রক্কত 
সাত্বিকতা লোকচরিত্রে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না। 

দেশের কল্যাণের জন্য সে সময় রজোগুণের প্রেরণারই বিশেষ প্রয়োজন 

ছিল। আর সমাজপ্রকৃতির এই অস্তঃপ্রয়োজনের অনুরোধে সে সময়ে 

সর্ধপ্রকারের লোকহিতব্রতই বিশেষভাবে রজোধর্মাক্রান্ত হইয়াছিল। 

ন্ুরেন্্রনাথ ধর্মসংস্কারক নহেন। স্বদেশের ধর্শজীবনে শক্তিসঞ্চার করিবার 

জন্য বিধাতা তাহাকে ডাকেন নাই। সামাজিক এবং বিশেষভাবে রাইঠীয় 

বিধিব্বস্থার সংস্কার সাধনব্রতেই ভগবান তাহাকে বরণ করিয়াছেন। 

কিন্তু তাহার সমসাময়িক ধর্মাসংস্কারকগণও তখন দেশের ধর্মজীবনের 

মধ্যে একট! প্রবল রাজদিক ভাবই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। সে সময়ে এইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন এবং তাহাই শ্বাভাবিক 
ছিল। অতএব কালধন্মবশে সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র রাজসিক 

হইয়াছে । এরূপ লা! হইলে তিনি ষে কাজ করিয়াছেন, তাহা 
করিতে পারিতেন না। লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ত, অশম ও স্পৃহা এই 
মকলই রাজমিকতার প্রধান লক্ষণ। ধনমানাদি লাভ হইতে আরম্ত 
করিলে, তাছ। উত্তরোত্তর আরও অধিক পরিমাণে লাভ হউক, এই ষে 

চুরানব্বই 



চরেজনাপ 

অভিলাষ তাহারই নাম লোভ। পরদ্রব্যাদিতে ষে লালসা তাহাকেও 
লোন্ভ বলে বটে, কিন্তু সে লোভ নিরতিশয় নিকৃষ্ট বস্তু, আত নিম্ন 

অধিকারের ধর্মও এই লোভকে প্রশ্রয় দেয় না। এই লোভ রাজসিক 

বস্ত নহে। কিন্তু ধর্মীথমোদিত উপায়ে উত্তরোহুর ধনমানাদি বুদ্ধি 

করিবার যে আকাঙ্কা, তাহাই রজোগুণের লক্ষথ। নিয়ত কর্শা করিবার 

ষে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রবুত্তি। কোনো বিষয় বা প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া 

তুলিবার যে উদ্ভম, তাহাই আরস্ভ। ইহা করিয়া, পরে উহা করিব, 

এইরূপ সংকল্প-বিকল্লাত্মিক যে বুদ্ধি, তাহাই অশম। সর্ধগ্রকারের 
সামান্য বস্ততে যে তৃষ্ণা তাহাই স্পৃহা। এই লোভ, প্রবৃত্তি, আবস্ত, 

অশম ও স্পৃহা, শাস্ত্রে এই সকলকেই রাজোলক্ষণ বলিয়াছেন। সুরেক্- 
নাথের মধ্যে এই সকল লক্ষণগুলিই বেশ ফুঠিয়া উঠিয়াছে। আর এই 

সকলের শ্বারাই তার প্রকৃতির রাজো প্রাধান্ত প্রমাণিত হয়। এই 
রাজসিকতাই সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ও চরিত্রের একদিকে বলের ও 
অগ্তদিকে ছূর্বলতার হেতু হইয়া আছে। তার ভাল ও মন্দ, 
উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, উভয়ই এই রাজপিক প্রকৃতি হইতে উৎপর 

হইয়াছে । 
আপনার কর্মজীবনের প্রারস্তেই স্থুরেন্দ্রনাথ যে ঘোর বিপাকে পতিত 

হন, সেরূপ বিপাকে পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আবার মাথ! তুলিয়। 

দাড়াইতে পারিত | ধন-মানের আশা! করিয়।ই তিনি সংসারে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, সহস! ধন-মান-পদ সকল হারাইয়া, নিরতিশর় দারিদ্রে॥র 
মধ্যে পড়িয়া! গেলেন। যাহ। কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, ঠাহার পদচু/তির 
আদেশের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিতে যাইয়া, তাহাও একরপ 
নিঃশেষ হইয়! গেল। পৈতৃক ভদ্রাসনের নিজের অংশটুকু মাত্র অবলম্বন 
করিয়া, দারিদ্র্যের বিভীষিক। মাথায় লইয়া, সুরেন্্নাথ আবার 

কলিকাতায় আসিয়া দাড়াইলেন। স্থরেন্্রনাথ রাঞজকর্মেই জীবন অতি- 

গঁচানব্বই 



চরিত-চিত্র 

বাহিত করিবেন ভাবিয়!, তাহারই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন; 

কোনো প্রকারের ব্যবসায়িক-বিগ্তা লাভ করেন নাই। রাজঘারে লাঞ্চিত 

হইয়! অন্ত তাহার বিদ্তার ও যোগ্যতার উপযুক্ত কর্ম লাভ করাও তখন 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু পদচ্যুত এবং একরূপ হৃতসর্বনস্ব হইয়াও 
স্থরেন্্রনাথ দমিয়! গেলেন না। আপনার পুরুষকারের প্রভাবে সমুদায় 

প্রতিকূল অবস্থ(কে উপেক্ষা! করিয়। নৃতন ক্ষেত্রে নূতন কর্শাজীবন গড়িতে 
আরস্ত করিলেন। কিছু দিন পূর্বে ষে বাক্তি আসিষ্্াণ্ট ম্যাজিষ্রেট্রূপে 
ইংরেজ রাঁজপুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন তিনিই এখন সামান্ত 

বেতনে মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপকের কর্ম গ্রহণ করিয়া আপনার 

ভীবিক! অর্জন করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেক 

লোকই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়! যাইত। পুনরায় আপনাকে প্রতিষ্টিত 
করিবার যে শক্ষি ও উদ্ঘম আবশ্তক, অনেক লোকেই তাহা আর সংগ্রহ 
করিতে পারিত না। কিন্তু দমিয়া যাওয়! কাহাকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ 

ইহা একেবারেই জানেন না। জীবন-সংগ্রামে সুরেন্দ্রণাথ সময় সময় 

হুটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কখনই পরাভূত হ'ন নাই। ইহা তাহার 
প্রকৃতিগত উচ্চ অঙ্গের রাজমিকতারই ফল। জীবের জীবনী-শক্তি 

একদিকে ব্যাথাত পাইলে যেমন আর একদিকে আপনাকে গড়িয়া 

তুলিতে চেষ্ট। করে, স্ুরেন্ত্রনাথের বলবতী কর্ম্পৃহাও এইরূপে যখনই 

একদিকে প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা প্রত্যাহত হইয়াছে তখনই অপূর্ব 
কুশলত৷ সহকারে, আপনার অস্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাতেই যেন অজ্ঞাতসারে 
নৃতন পথে যাইয়। আত্মচরিতার্থত! লাভের চেষ্টা! করিয়াছে। রাজকর্দে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশ যখন অকালে সমূলে উৎপাটিত হুইয়৷ গেল, 

তখন তিনি শ্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আপনাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সেই দিকে আপনার শরীর মনের 
সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিতে আরস্ত করিলেন । , 

ছিয়ানব্বই 



ইরেজনাথ 

স্রেজ্্নাথের যোগসিদ্ধি 
স্থরেন্বনাথের মধ্যে কখনো ধর্মজীবনের কে।নে। প্রকারের বাহ্ 

আড়ম্বর দেখা যায় নাই। তিনি ঈশ্বহ মানেন; কিন্তু সার্থক বা 
নিরর্থক ঈশ্বর-প্রনঙ্গে কখনে! কালাতিপাত করেন বলিয়! গুন! যার নাই। 
স্বদেশের বা বিদেশের ধর্শান্ত্রের ব! তত্ববিস্তার সঙ্গে তাছার যে কোনে! 

প্রকারের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বা আছে, এমনও কোনে। 

প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । কিন্তু পূর্ববজস্মের স্ুকৃতিবলেই হউক, আর 
অগ্েতৃকী ভাগব্তী-ককপাগুণেই হউক, সুবেন্্রনাথ আপনার কর্মজীবনের 

ভিতর দিয়াই যে এক প্রকারের যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাও 
একেবারে অন্বীকার কর! যায় ন1। স্তুরেন্দ্রনাথ রাগঞ্ডেষবিমুস্ত বৈরাগী 

পুরুষ নহেন। পুক্রদারগৃহাদিতে তাঁর 'মাসক্তি নাই এবং এ সকলের 

ইষ্টানিষ্টলাভে তার চিত্ত বিচলিত হয় না, এমনও নহে। প্রত্যুত তার 
মত গ্রীতিশীল পতি ও সন্তানবংসল পিতা আমাদের দেশেও সর্বদা 

সর্বত্র দেখা যায় না। কিন্তু তাহার কর্দঘীবনের আহ্বানে, নলিনী- 

দলগত জলবিন্বুর হ্য।য়, এই সকল সন্নেহমমতার আসক্কি তাহার চিত্ত 
হইতে সর্ধদাই অনায়াসে ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। প্রথম জীবনে 

নবীন পুক্রশোক এবং শেষ জীবনে নিদারুণ পত্বীবিয়োগ, এ সকলের 

কিছুতেই ক্ষণকালের জন্তও তাহার ম্বাদেশিক কর্মচেষ্টার কোনে! 
ব্যাঘাত জল্মাইতে পারে নাই। ভারত-সভার গ্রতিষ্ঠা-দিনে সুরেজ্- 

নাথের পুত্র-বিয়োগ হুয়। বন্ধুগণ যখন তাহাকে সভাগ্থলে আসিবার 

জন্ত ডাকিতে যান, তখন স্ুরেন্্রনাথ নিদারুণ পুত্রশোকে অধীর । কিন্ত 

ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার জন্ত সভান্থলে হাহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন 

হইয়াছে শুনিয়া, সেই শোকাহত সুরেজ্্রনাথ তখনই শোকবেগ সংবরণ 

করিয়া! উঠিয়! দ্রাড়াইলেন। এইরূপ ধৈর্য ও সংযম পূর্ববক্গন্থলন্ধ যোগ- 
শক্তির প্রভাবেই গ্র।কৃতজনে সম্ভব হছছ। আবার বিগত কংগ্রেসের. 

সাতানব্বই 



চরিত-চিত্র 

প্রাক্কালে, এই বুদ্ধ বয়সে, পত্বীবিগ্োেগবিধুর সুরেন্দ্রনাথ এক দিনের 
জন্ঠও যে আপনার দৈনন্দিন কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই, ইহা! 
দেখিয়াও তাহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। এই মুক্তভাব 
সাধনালন্ধ নহে, কিন্ত সহজসিদ্ধ। ইহাই তাহার কর্মজীবনের মৃলমৃত্র। 

আর কর্মজীবনে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, 

এই সহঙ্গসিন্ধ মুক্তভাবই তাহার নিগুঢ় হেতু । এই মুক্তভাব আছে 
বলিয়াই, স্ুরেন্ত্রনাথ কখনও অতীতের নিস্কলতার স্থৃতিকে ধরিয়া 
পড়িয়। থাকেন নাই। ইহার জন্যই তিনি নান! প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যেও কখনে! আত্মহারা হ'ন নাই। আর এই জন্যই সময়ে সময়ে 
অশেষ প্রকারের নিন্দা ও অপবাদের ভাগী হইয়াও, সুরেন্ত্রনাথ কখনই 

আপনার অভীষ্ট কর্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই। 

সুরেজ্নাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক হইয়াও কোনো দিনই লোক- 
নিন্বার হাত এড়াইতে পারেন নাই। বরং সময়ে সময়ে তিনি এতটাই 
লোক-নিন্দার ভাগী হইয়াছেন যে, অন্ত লোকে সেই অপবাদ মাথায় 
লইয়া আবার কখনও লোক-নেতৃত্বের দাবী করিতে সাহস পাইত কিনা 

সদোহ। রাজকর্ণ হইতে অপস্থত হইয়া, নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে 
যে বিগ্ভাাগর মহাশয় তাহাকে অযাচিত আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, 

নুরেজ্রনাথ যখন ত।র মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিধন্্ী সিটি কলেজে 
কর্ণ গ্রহণ করেন এবং অল্পদিন মধ্যে আপনি সেই মেট্রোপলিটন 

কলেজের আর একটা প্রবল প্রতিৎন্বী, রিপণ কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন 
তখন তাহার কুষশে বাংলার শিক্ষিত-সমাজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্ত স্থুরেন্রনাথ নীরবে সেই নিশ্দাবাঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া অল্পদিন 
মধ্যেই জনসাধারণের চিত্তে আপনার পূর্বতন প্রন্ভাব পুনংপ্রতিট্টিত 
করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাহার রিপণ কলেজের আইন বিভাগের 

” অবৈধ আচার আচরণ লইয়া, একট! বিষম গোল বাধিয়া উঠে এবং 

আটানববই 



সুরেজনাথ 

এই কলেজ একেবারে উঠিয়া! যাইবার আশঙ্ত! পধ্যস্ত উপস্থিত হয়। 

আর ষে ভাবে তখন স্ুরেন্্নাথ এই আসন বিপদ হইতে আপনার 

কলেঞ্জটী রক্ষা! করেন, তাহা লইয়াও শিক্ষিত বঙ্গসমাজের সর্বত্র তংছার 

ষে কুষশ রটন! হয়, সেরূপ কুষশকে ঠেলিয়া অন্ত কোন লোকনায়ক 

স্বাদেশিক কর্মক্ষেত্রে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন কি না 

সন্দেহ। আর শোকে সংবম, বিপদে ধৈর্য, নিন্নাপবাদে উপেক্ষ।, গ্রতাক্ষ 

নিক্ষলতার মধ্যেও অসাধারণ কর্মোগ্তম, এ সকলই স্থরেন্দ্রনাণের 

পূর্ববজন্মলিদ্ধ যোগশক্ভির প্রমাণ প্রদান করে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের 

কৃতিত্বের পশ্চাতে এই যোগশক্তিকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার প্রক্কত 
মর্দন ও মূল্য বোঝ অসম্ভব হইবে। স্ুরেন্ত্রনাথের এই সংযম, এই 
উপেক্ষা! ও এই কর্মোন্তম, এ সকল উচ্চতম রাঁজসিকতারই লক্ষণ। এ 

সকলে সুরেন্ত্রনাথের অসাধারণ পুরুষকারেরই পরিচয় পাওয়া! যায়। 

স্রেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে পুরুষকার ও দৈব 
কিন্ত এ সংসারে পুরুষকার যতই কেন প্রবল হউক ন|, দৈবের সঙ্গে 

যুক্ত না হইলে, তাহ কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। সর্ব বিষয়েই 
সিদ্ধি দৈব ও পুরুষকারের শুভ যোগাযোগের উপরে একাস্তভাবে নির্ভর 

করে। সুরেন্ত্রনাথ আপনার কর্মজীবনে যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাড 
করিয়াছেন, তাহ! কেবল তাহার অনন্ঠসাধারণ পুরুষকারের ফল নহে। 

পুকষকার আমাদিগের ভিতরকারই কথ।। আমাদের অস্তঃগ্রক্কতিকে 
অবলম্বন করিয়াই তাহ! প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুরুষকারের দ্বারা 
আমাদের জীবনের বাহিরের অবস্থ! ও ব্যবস্থার স্যইি বা! পরম্পরের 

যোগাযোগ সাধিত হয় না। এ সকল যোগাযোগ দৈবই সংঘটন করিয়া 
থাকে । নেপোলিয়ানের অসাধারণ পুরুষকার লোকগ্রলিদ্ধ। কিন্তু 

করাসীবিপ্রবের তরঙ্গমুখে না পড়িলে, আর যেসকল আদশের প্পেরণায় 

নিকানববই 



চরিত-চিত্র 

এবং যেসকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্ষি-সংঘর্ষে সেই মহাবিপ্লবের সুচনা 
হয়, তাহার অনুকূলত! না পাইলে, সে অলোকসামান্ত পুরুষকার কখনই 

স্কুরিত হইত না এবং স্বুরিত হইলেও কখনই আপনার সম]ক্ চরিতার্থতা 
লাভে সমর্থ হইত ন1। আর যেসকল ঘটনাসম্পাতে ও যেসকল ব্যবস্থা ও 
অবস্থার যোগাযোগে নেপোলিয়ানের পুরুষ কার স্ফুরিত ও কৃতার্থ হইয়াছে, 

তাহ! তাহার ম্বৃত নহে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই দৈবৃত। ন্ুুরেন্ত্রনাথের 
পুরুষক!রের আত্মপ্রতিষ্ঠঠ তেও এই দৈবের কার্যই প্রত্যক্ষ রহিয্জাছে। 

যে সকল বিশেষ অবস্থা ও ব্যবস্থাদির যোগাযোগে স্থরেন্রনাথের 

প্রতিভ1 ও পুরুষকার আত্মগ্রকাশের অনুকূল এবং সময়োচিত অবসর প্রাপ্ত 
হয়, তাহ! দৈবেরই কার্ধ্য। এরূপ ক্ষেত্র ও অবসর না পাইলে স্থরেন্্র- 

নাথের কর্মজীবন যে অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা! কখনই 
লাভ করিতে পারিত না; ফলতঃ স্ুরেন্্ন।থের প্রতিভ! অতিশয় অলোক- 

সামান্ত, কিন্বা তাহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা ব| প্রসার যে খুবই বেশী, 

তাহা নছে। তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষী তার পুর্বেও অনেক এই 
বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন; তার জীবষনকালেও অনেক ছিলেন এবং 

আছেন। রুষ্দাসের মত রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি কিম্বা রাজেন্ত্রলালের মত পাণ্ডিত্য 
স্থরেজ্্রনাথের কখনই ছিল না। এমনকি কোনে! কেনে! দিক দিয়া 

শিশরিকুমারের প্রতিভাও সুরেন্্রনাথের প্রতিভা! অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ছিল 

বলিয়াই মনে হয়। 'অথচ সুরেন্ত্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
যে অক্ষয় কীণ্তি অর্জন করিয়াছেন, ইহাদের কেহই সে কীত্তি অর্জন 
করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে স্থুরেজনাথের 

প্রতিভা ও পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের যে অনুকূল যোগাযোগ স্থাপিত 
হইয়াছে, এ দেশের তার সমসাময়িক কিন্বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী অন্ত 
কোনে 'লাকনায়কগণের ভাগ্যে তাহ! ঘটে নাই। কৃষ্দাস, রাজেন্্র, 
লাল, শিশিরকুমার আপন আপন শক্তি অনুসারে সকলেই স্বদেশের 

একশ' 



সুরেজ্নাথ 

সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সাধনবলে বাংলার আধুনিক 
রাষ্ট্রীয়জীবন অনেক পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে । কিন্তু সত্য কথা বলিতে 

গেলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহ।সে ইহাদের কাহারো নাম থাকিবে কি 
নাসন্দেহ। পণ্খিতসমান্দে অসাধারণ গ্রতিভাশালী প্রত্বতত্ববিদ্ বলিয়! 

অনেক দিন রাজেন্্রলালের খ্যাতি থাকিবে। বাংলার আধুনিক 
রাষ্ট্রীয়জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কফ্দাসের এবং শিশিরকুমারের 

নামও কতকট! থাকিবারই কথা । উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের দেশীয় 

সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এই ছুই বাঙ্গালী সংবাদপত্র সম্প।দকের নাম 
কত্তকটা থাকিয়া যাইবে। কারণ “হিন্দু-প্যাটিয়ট” ও “অমৃত-বাজার”কে 
উপেক্ষা করিয়া এদেশের আধুনিক সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা কর! 
সম্ভব নছে। কিন্ত আধুনিক ভারতের ইংরেজি-শিক্ষা প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের 

জীবনে ও চরিত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার যে শক্তিসঞ্চার 
করিয়ছে, কৃষ্ণদাস কিন্ব! রাজেন্দ্রলাল কিন্বা শিশিরকুমার হইতে তাহ! 
হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্সিতাশক্তি ইহার একট! প্রধান 
কারণ বটে ; কিন্তু কেবল এই বাগ্সিতাপ্রভাবেই সুরেন্ত্রনাথ এই কৃতিত্ব 
লাভ করিতে পারিতেন ন1। 

স্থরেন্ত্রনাথের বাগ্মিতা-শক্তি 

সত্য বলিতে কি, সুরেন্ত্রনাথের বাগ্সিতাশক্তিও থে অত্যন্ত উচ্চ. 

অঙ্গের এমন কথাও বলা যায় কি না সনোহ। সুরেজ্রনাথের ইংরেজি- 
বক্তৃতার শব্-সম্পদ অতি অন্তত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভারত- 
বর্ষের বক্তাদের ত' কথাই নাই, ইংরেজ বাশ্মিগণের বন্তৃতাতেও এরূপ 

অসাধারণ শব্'সম্পদ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুললিত শবযোজনায় 
স্থরেজ্্রনাথের বাঞ্মিত যে অনন্ভসাধারণ দক্ষতালাভ করিয়াছে, চিন্তার 

গভীরতায় কিম্বা! ভাবের মৌলিকতায় অথব! ধুক্তিপর|ম্পরা-প্রয়োগে 

একশ" এক 



চরিত-চিত্র 

কোনে! নিদ্ধন্ত বিশেষের গ্রতিষ্ঠ।র নিপুণতায় সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে 
নাই। সুরেন্্রনাথের বাগ্সিত। বুল পরিমাণে ধ্বন্াত্মক। সঙ্গীতের শক্তিও 

এইকপই ধ্বন্াত্বক। আর সঙ্গীত যেমন ধ্বন্তাত্মক স্বরগ্রামের দ্বার! 
মান্গষের চিত্তকে বিবিধ ভাবাবেগে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, সুরেন্ত্রনাথের 
বাগ্মিতাও সেইরূপ শক্তিশালী শব্খপ্রবাহের বলে শ্রোতৃবর্গের চিত্তে তড়িৎ- 
সঞ্চার করিয়! থাকে | সঙ্গীতের স্বরগ্রাম যতক্ষণ কণপটাহ আহত করিতে 

থাকে, ততক্ষণই যেমন তার প্রভাব চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে, কিন্ত 
সে স্থরলয় প্রবাহ যখন বন্ধ হুইয়৷ যায় তখন তার অশরীরী স্থৃতিমাত্র 

পড়িয়৷ থাকে, কিন্তু তার মধ্যে ধরিবার চু'ইবার বড় বেশী কিছু থাকে 
ন।) সুরেন্ত্রন!থের বাগ্ঝি হার শব গ্রবাহও সেইরূপ ফলই উৎপাদন করে। 

যতক্ষণ তাহার কঠম্বর কানে বাজিতে থাকে, ততক্ষণ তার উন্মাদিনী 

উদ্দীপন! চিত্তকে চঞ্চল করিয়! রাখে, কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সেই শবআ্োতের 

যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্দীপনার নেশাও ধীরে ধীরে ছুটিতে 
আরম্ভ করে এবং কিয়তক্ষণ পরে তার স্থৃতিমাত্রই জাগিয়। রহে; 
সে বক্তৃতার চিস্তাধুক্তির প্রভাব শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান ও চরিত্রকে অধিকার 

করিতে সমর্থ হয় না। অতএব স্থরেন্ত্রনাথ কেবল আপনার অসাধারণ 
বাগ্মিতাবলেই যে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অনন্ত-গ্রৃতিস্বন্ী 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত কর! যায় না। 

আর নুরেন্ত্রনাথের বাগ্মিতার এই অদ্ভুত শব্বসম্পদও প্রকৃতপক্ষে 
সহজসিন্ধ নয়। যেসকল সাহিত্যিকের শব্সম্পদ সহজনিন্ধ, তাহাদের 

শব-বিষ্ঠাসের় অন্তরালে সর্বদাই হয় ভ!বরাজ্যের কি! জ্ঞানরাজে)র 
কিন্বা বাহিরের বিষয়-জগতের কি! সামাজিক ও এঁতিহাসিক অভিজ্ঞতার 
একটা অসাধারণ বস্ততন্ত্রতা৷ বিদ্ধমান থাকে । এই বস্ততত্ত্রতা হইতেই 
সহজসিক্ধ সাহিত্যিকের শব্ধশক্তি উৎপন্ন হয়। যেসকল লেখক ও 

বক্তার শবসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাহাদের রচনা বা বক্তৃতার প্রগ্ভাব সামগ্সিক 

একশ' ছুই 



সুরেজনাথ 

উদ্গীপনাতেই পর্যবসিত হয় না; কিন্তু পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানে ও 
জীবনে সর্বদাই স্বল্নবিস্তর স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে । ধাহাদের শক- 

সম্পদ সহজসিদ্ধ নয় কিন্ত কঠোর সাধনালন্ধ, তাহাদের সাহিতাচেষ্টা 
অনেক সময় বস্ততন্ত্তাহীন হইয়া এই স্থায়ী ফললাভে অসমর্থ হয়। 
সুরেন্ত্রনাথের শবসম্পদও সাধনলন্ধ। তাহার স্বৃতি-শক্তি অসাধারণ। 

এই স্থতিবলে অনেক শবসম্পদশালী ইংরেজ লেখকের গ্রন্থ তাহার 
কস্থ হইয়া আছে। এই সকল ইংরেজ লেখকের শবসম্পদ আয়ত্ব 
করিয়াই সুরেন্্রনাথের বক্তৃতা এমন সম্পত্তিশালী হইয়াছে । আর 

পরধনপুষ্ বলিয়া সুরেন্ত্রনাথের বাগ্মিতার শব্-শক্তির পশ্চাতে সর্বদ। 

কোনও সজীব বস্ততন্ত্রত! বিদ্যমান থাকে না এবং এই কারণেই তাহার 
উদ্দীপনাও স্থায়ী হয় না। এ সকল সত্তেও প্রধানতঃ আপনার 
বাগ্মিতাবলেই সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ও কর্ণ- 
জীবনে স্থায়ী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পুরুষকারই 
ইহার একমাত্র হেতু নহে, ইহার অন্তর।লে দৈবপ্রভাবও প্রত্যক্ষ হয়। 

দেশকালের যথাযোগ্য যোগাযোগ ব্যতীত এ জগতে কি সাংসারিক 

কি পারমাধিক কে।নে। প্রকারের সাধনাতেই লোকে সিদ্ধি লাভ করিতে 

পারেনা । আর দৈবরৃপায় স্ুরেজ্জনাথের কর্খাজীবনে এই যোগাযোগ 
ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি এতটা সফলতা! লাভ করিতে পারিয়াছেন। 
সবরেন্্নাথ আজি পর্যন্তও তার স্বদেশের প্রাণবন্তর সংস্পশ লাভ করিতে 

পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তীর কশ্মজীবনের প্রথমে যেতিনি এই 
প্রাণজ্রোতের একান্ত বাহিরে পড়িয়াছিলেন, ইহ1 অস্বীকার কর! অসপ্তব। 

কিন্ত তার সমসাময়িক ইংরেজি-শিক্ষিত শ্বদেশবাসিগণের সকলেরই এই 
অবস্থা ছিল। সেকালে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইংরেজিতেই কথা- 

বার্তা ও পত্র ব্যবহার করিতেন, ইংরেজি ধরণেই চিত্ত করিতেন, 
ইংরেজি সাহিত্যের অলঙ্কারাদি অবলখ্বনেই নিজেদের ভাবাঙ্গ সাথনের 

এফশ' ভিন 



চরিত-চিত্র 

চেষ্টা করিতেন। ইংরেজ সমাজের আদর্শে নিজেদের সমাজকে এবং 

ইংলগ্ডের রাষ্্রতন্ত্রের অনুযায়ী আপনাদের রায় জীবনকে গড়িয়। 

তুলিবার জন্ত ইহার] সকলেই ন্বল্পবিস্তর লালায়িত ছিলেন। এই 
অবস্থায় যে হুরেন্ত্রনাথের ইংরেজি শব্দ-সম্পদ-পুষ্ট, ইংরেজি অলঙ্কার- 
ভূষিত, ইংরেজি ভাবে অনুপ্রাণিত, খুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্ত 

উদ্দীপিত বাগ্সিত তাহার স্বদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রণকে 

মাতাইয়৷ তুলিয়াছিল, ইহ! কিছুই বিচিত্র নহে। 

ইংরেজি-শিক্ষা, স্বাধীনচিন্তা ও বাক্তিত্বাভিমান 
ইংরেজি শিক্ষা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে একট! প্রবল 

ব্ক্তিত্বাভিমান জাগাইতেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ থুষ্ট শতাব্দীর 

মুরোগীয় সাধন! এই বাক্তিত্াভিমানকেই সত্য স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া 

গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন যুগের যুরোগীয় সাধনায় এই ব্যক্তিত্ববোধ-_ 
ইংরেজিতে যাহাকে 86096 0£ 76150128110 বলে-ভাল করিয়া ফুটিয়া 

উঠে নাই। গ্রীসীয় সাধনা জনসমাজকে অঙ্গীরপে এবং সেই 
সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিকে অঙ্গরপেই দেখিয়াছিল। অঙ্গীকে 

ছাড়িয়! যেমন অঙ্গের কোন সার্থকতা নাই ও থাকা সম্ভবে না, সেইরূপ 

সমাজকে ছাড়িয়াও সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন বাক্তির কোনে শ্বতস্ত্র সার্থকতা 

যে আছে বা থাকিতে পারে, গ্রীসীয় সাধনায় এই জ্ঞান পরিশস্ফুট হয় 
নাই। সুতরাং গ্রীসে ষে সকল ব্যক্তি সমাজ-ভীবনের পরিপুষ্টিসাধনে 

একাস্ত অসমর্থ হইত, তাহাদিগের বাচিয়! থাকারও কোন প্রয়োজন ছিল 

ন।। সমাজের এঁকাস্তিক আন্ুগত্যই সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র 

ধর্ম বলিয়া! পরিগণিত হইত। যেমন গ্রীসে সেইরূপ প্রাচীন ইহদায়ও 
কোনো প্রকারের ব্যকিত্ববোধ জাগিতে পায় নাই। ইহ্দীয় সাধনা 
জনসমাজের সমষ্টিগত সার্থকতাই উপলব্ধি করিয়াছিল। ব্যিভাবে 

একশ' চার 



সরেজনাথ 

সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরও যে একট! নিজন্ব লক্ষ্য ও সার্থকতা 
আছে, এই জ্ঞান ইহুদীয় চিন্তাতে ভাল করিয়! ফুটিয়! উঠে নাই। প্রথম 

যুগের থৃষ্টী় সাধন! এক দিকে ইহুদীয় এবং অন্ত দিকে গ্রীসীয় ও রোমক 

সাধনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং রোমক ব্যবহ।র-তত্বের প্রভাবে 
এই নূতন থুষ্টীয় সাধনায় কিয় পবিমাণে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে 

একট ব্যক্তিত্ববোধ জাগিলেও বহুদিন পর্যন্ত প্রকৃত বাক্তিত্ব-মর্ধযাদা 

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইছুদীয় সমাজতন্ত্র এবং গ্রীসীয় ও রোমক রাষ্ট্র 
তন্ত্রের স্থানে নৃতন থৃষ্টীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়। থৃষ্টায়ান জনমগ্ডলীর 
বাক্তিত্বাভিমানকে এখানেও চাপিয়! রাখিতে লাগিল। ইহ্দায় ও গ্রীস 

যেমন সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে একাস্তভাবে সমাজ্শক্তির ও রাষ্ট্র- 

শক্তির অধীন করিয়! রাখিয়াছিল, প্রথম যুগের খুষ্টীয় সাধনাও সেইরূপ 

থুষ্ীয়ান জনসাধারণকে একান্তভাবে থুষ্টীয় সঙ্ঘের অধীন করিয়া 

রাখে। প্রভুশক্তির রূপান্তর ও নামান্তর হুইল মাত্র, কিন্তু জন- 
মণ্ডলীর এঁকাস্তিক পরাধীনতার কোন পরিবর্তন হইল ন|। এইরূপে 

যেমন প্রাচীন শ্বীক ও রোমক তঙ্ত্ে, সেইরূপ নূতন খুষ্টীয় তগ্রেও জনগণের 
ব্যক্তিত্ব মর্ধযাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বছ শতাব্দ ব্যাপিয়! একদিকে 
পৌরোহিত্য-প্রধান রোমক থুষ্টায় সঙ্ঘ ও অন্তদিকে স্েচ্ছাচারী গ্রজারঞ্জন- 
বিমুখ খুষ্থীয়ান ভূপতিবর্গ, উভয়ে মিলিয়! ঘুরোপীয় জনমণ্ডলীর অন্তর্বাহ্ 
সর্ধপ্রকারের স্বাধীন চেষ্টাকে একান্তভাবে অবরুদ্ধ করিয়া, তাহাদের 

প্রাণগত ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে নিতান্ত নির্জীব করিয়। রাখির়াছিলেন। 

ধর্মের প্রামাণ্যবিচারে শ্বাভিমতের এবং রাহী শানন-ব্যাপারে লোক- 
মতের কোনই অধিকার ও মর্যযাদ1 ছিল না। রোমক লঙ্ঘের প্রধান 

পুরোছিত বা পোপ একদিক দিয়া লোকের ধর্শজীবনে আপনাকে ঈশ্বরের 

সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া প্রতিষ্িত করিয়াছিলেন । অন্তদিকে খুষ্রীয়ান 

রাজন্তবর্গও জনগণের সাংসারিক কর্ধজীবনে এ্রশ্বরিক মর্যাদার দাবী 

একশ' পাচ 



চক্দিত-চিত্র 

করিয়! তাহাদিগকে নিজেদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষোড়শ 

খৃষীয় শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক পৌরোহিত্যের অতিপ্রা্কত প্রতুত্বের 
প্রতিবাদ করিয়া মার্টিন লুথার খৃষ্টী় জগতে ধর্মের প্রামাশ্যবিচায়ে 
জনগণের শ্বাভিমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতেই থু 

সমাজে স্বাধীন চিন্তার ৷ ঢ16৪ 1080৮ এর উন্মেষ হইতে আরম 
করে। মার্টিন লুথার রোমক সঙ্ঘের অধিপতি পোপের অতিপ্রার্কত 

প্রনুত্বের দাবীই অগ্রাহ করেন; কিন্তু খুষটীয় ধর্শশাস্ত্র বাইবেলের অতি- 

প্রাকৃত প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকার 
করিয়া! তিনি প্রত্যেক থৃষ্টীয়ান্ সাধক ও যজমাণকে, ভগবৎ প্রেরণাধীন 

হইয়া, আপনাদের ধর্ধগ্রন্থের যথাধথ মর্ম নিদ্ধারণের অধিকার প্রদান 
করেন। রোমক থুষ্টা়মগ্ডলী মধ্যে অতিগ্রাক্ৃত শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের 

মর্ম নি্ধীরণের ভন্ট অতিগ্রাকৃত শক্তিসম্পন্প গুরুরই কেবল প্রতিষ্ঠা 

ছিল, কিন্তু সাধারণ থুষ্টীয় সাধক ও সাধনার্থ জনমণ্ডলীর শ্বাভিমতের 

কোনই স্থান ছিল না। মার্টিন লুখার যে সংস্কৃত খষ্টধর্মের প্রচার করেন, 

ভাছাতে শান্ত ও স্বাভিমতের প্রতিষ্ঠ। হয়, কিন্ত সদ্গুরুর কোনো স্থান 

হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই প্রাচীন কালের ধর্শজীবন ও আধ্যাত্মিক 

অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়৷ আছে। সুতরাং এই সকল শাস্ত্রের 
প্রকৃত মর্ম উদ্যাটন করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাপী ৬পস্তার বলে তাহার 

অনুরূপ আধ্যাগ্িক অভিজ্ঞত! অর্জন করা আবশ্তাক হয়। সর্বপ্রকারের 

গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাবিহথীন প্রাকৃত জনের পক্ষে কেবল ব্যাকরণের 

বুৎপত্তির কিম্বা লৌকিক ন্তায়ের যুক্তির বলে অলৌকিক আধ্যান্তিক 
সম্পদসম্পয় ধর্মপ্রবর্তকগণের উপদেশের প্রকৃত মনন উদঘাটন করা 
একাগুই অলস্ভব। সে অদ্ভুত চেষ্টা সর্বদাই বন্ধযার পুত্রশোকের বাধার 
স্তায় কল্পিত ও অলীক হইবে। কেবল সন্তানবতী রমন্ীই যেমন 

আপনার অন্তরের ধাৎসলা-রলসের অভিজ্ঞতার দার। অপরের মাতৃস্স্মেছে্র 

একশ' কর 



সুয়েজনাথ 

প্রকৃত মর্শ উপলব্ধি করিতে পারেন; সেইরূপ অনন্ত-সাধারণ সাধন- 

সম্পদ সম্পন্ন সদ্গুরুগণই নিজেদের গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বার 

পুরাতন শাস্ত্রের প্রক্কত মর্দ্ব উদঘাটন করিতে সমর্থ হন। গ্রতোক 

বিষ্ঞার শাস্ত্র, বহুকালব্যাপী সাধন৷ দ্বার! ধাহার! সেই বিস্তাকে প্ররকত- 

ভাবে অধিগত করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যাপক ও আচাধ্যগণের শিক্ষার 

সতযাসত্যের সাক্ষ্য দেয়) আর এই সকল অধ্যাপক এবং আচাধ্যগণও 

নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে আপনাদের বিস্তাসম্ব্বীয় শাস্ত্রের 

সত্যাসত্য নির্ধারণে সমর্থ ছন। অতএব ধর্শান্ত্রের মন্দ উদঘাটনে 

সদগুরুর প্রামাণ্য ও প্রয়োজন নাই, এ কথ। বলিলে চলিবে কেন? 

অথচ মার্টিন লুথার প্রবর্তিত 2106651817% থু্ীয় সাধন! ধর্মাসাধনে যেমন 

শাস্ত্রের ও শ্বাভিমতের সেইরূপ সদ্গুরুরও যে একটা সঙ্গত স্থান ও 

অধিকার আছে, ইহা! অশ্বীকার করে। ইহার ফলে প্রথমে ধর্মশান্ত্রের 

মর্ম নির্ধারণে প্রাকৃত জনের অসংস্কত বিচারবুদ্ধি এবং লৌকিক ন্তায়ের 

ইন্জিয়-গ্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান এই প্রম।ণত্ব়ই একমাত্র কষ্টিপাথর 

হইয়! দীড়ার় এবং ক্রমে প্রাকৃত বুদ্ধি বিচারের প্রাধল্য হেতু শাস্ত্রের 

প্রামাণ/ মধ্যাদাটুকুও একেবারে ন্ হইয়! যায়। এইরূপেই মুরোপে 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ ধৃষ্ট শতাবীর স্বাধীন চিন্তার বা ঢ166 11500)-এর 

এবং ধুক্তিবাদের ব! 29007.21150-এর প্রতিষ্ট! হয় । এই স্বাধীন চিন্তা ও 

যুক্তিবাদ প্রবল হুইয়াই ফুরোপীয় লোকচরিত্রে একট! অসংঘত ও অসঙ্গত 

ব/কিত্বাভিমান জাগাইয়। তুলে । এই ব্যক্িত্বাভিমা নই ফরাসী বিপ্লবের 

তরজগ-মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে আত্মগ্রতিষ্ঠার ও আত্মচরিতার্থত! 

ল/ভের চেষ্ট। করে।- আমার বুদ্ধি বাহ! সত্য বলে তাহাই কেবল সত, 

সত্যের জার কোনে বাহিরের প্রামাণ্য নাই, আমার লংজ্ঞান বা 

00718556906 যাহাকে ভাল বলে ভাঁহাই ভাল; ইহার উপরে ভাল* 

মনেহ আর কোনো। উচ্চতর বিচারক নাই-_ এই বসকে ই অষ্টাদশ ও 

একশ পাত 



চরিত-চিত্র 

উনবিংশ খুষ্ট শতাব্দীর ফুরোপীয় সাধন! স্বাধীন চিন্তার আদর্শ বলিয়া 

গ্রহণ করে। এই স্বাধীন চিন্তার প্রভাবেই ধুরোপে স্বাধীনতার নামে 
একট। অসংযত বাক্তিত্বাভিমান জাগিয়! উঠে এবং ইহার ফলে ক্রমে 
সমাজের গ্রপ্ঠি শিথিল, ধর্দ্ের প্রভাব শ্রান এবং আধ্যাত্মিক জীবনের 

শক্তি ও সত্য ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। 

আধুনিক ভারতে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার 

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
উপরেও এই যুরোপীয় স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত 

প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহাদের প্রাণে স্বাধীনতার নামে একট! 
অসংগত ব্যাক্তিত্বাভিমান জাগিয়া আমাদের বর্তমান ধর্থ ও সমাজ 

স্কারের শ্ত্রপাত করে । এই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টার বহুবিধ 

ভ্রম-ক্রুটী এবং অসম্পূর্ণতা সত্বেও আধুনিক ভারতের ব্যক্তিগত ও 

সামাজিক জীবন গঠনের জন্ত তাহ! যে একান্তই প্রয়োজন ছিল, 
এ কথা কিছুতে অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্ব সংস্কার বর্জিত না 
হইলে কেহ এ জগতে সত্যের সাধনা করিতে পারে না। এই 

সংঙ্কার বর্জনের নামই চিত্তশুদ্ধি। কি বাত্তি, কি সমাজ উভয়েরই 

আত্মচরিতার্থত। লাভের ওন্ এই চিত্বশুদ্ধির আবশ্তাক হয়। “নেতি'র 

ভিতর দিয়াই 'ইতি'তে যাইতে হয়। ব্যতিরেকী পন্থার পরেই অন্বম্মী 
পন্থার প্রতিষ্ঠা । ইহাই আমাদিগের প্রাচীন বেদান্তের শিক্ষা । ইংরেজ 

মনীষী কার্লাইল 17710:008 7061791 ৪5 00 [:1611)91 56৪, এই 

হুত্রে আমাদের এই প্রীচীন উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। 
সমাজের সকল অযৌক্তির বন্ধন ছেদন করিতে উদ্ভত হইয়া, ধর্ের 
শান্্রন্ধ সকল অনুশাসন অগ্রাহ করিয়া, কেবল আপনার ব্যক্তিগত 

বিচারবুদ্ধি ও সংজ্ঞানের উপরে দীড়াইতে যাইয়া, আমাদিগের দেশের 

একশ' আট 



স্থরেজনাথ 

আধুনিক শিক্ষা-প্রাণ্ত সম্প্রদার এই নেতি বা “ন1”-এর পথ ধরিয়াই 

নিজেদের ও সমাজের চিত্তগুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিকাছেন। আধুনিক 

বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ যেন্ধপ আগ্রহ সহকারে ও যতটা স্বার্থত্যাগ 
স্বীকার করিয়া এই নূতন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পথ ধরিয়া 
চলিয়াছিলেন, ভারতের আর কোনে! প্রদেশের লোকে সেরূপ করেন 

নাই। আর এই সাধন বলেই আধুনিক স্বাধীনতার আদর্শ বাংলা 
দেশে যতটা ফুটিয়। উঠিয়াছে ভারতের আর কোথাও সেরূপ ফুটিয়। 
উঠে নাই। 

বাংলার স্বাধীনতার ও স্বদেশ-চর্যার আদর্শ 

ফলতঃ ষে যাহাই বলুন না কেন বাংলার নিকট হইতেই যে ভারতের 
অপরাপর প্রদদশবামিগণ বল পরিমাণে এই আধুনিক স্বাধীনতার ও 

স্বদেশচর্য]ার উদ্দীপন! লাভ করিয়াছেন, ইহ! অশ্বীকার করা যায় ন!। 

সমগ্র ভারত যখন নিদ্রিত, ক্বেল বাংলাই তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। 

ব্রিটিশ ভারতের অন্য কোন প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় শ্বাধীনতার 
আকাঙ্ঞষার সঞ্চার হয় নাই, বাঙ্গালী তখন এই মুক্তিমন্ত্র সাধনে নিযুক্ত 
ছিল। আর এই জন্তই বাংলার স্বাধীনতার আদশের পূর্ণতা ও সজীবতা, 
বাঙ্গালীর শ্বাদেশিকতার ধর্ম প্রাপত! ও একনিষ্ঠ! এবং বাংলার রাঠীয় 

জীবনের শক্তি ও গুদ্ধতা, এ সকল এ পধ্যন্ত ভারতের অন্ত কোন 

প্রদেশে দেখ! যায় নাই। অন্তান্ত প্রদেশের ধর্মসংস্কার-চেষ্টা একদিকে 
নৃতনকেও নিঃসক্কোচে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অন্তদিকে 
পুরাতন ব৷ সনাতন গ্রাণ-বন্তকে অবলম্বন করিয়৷ তাহাকেও সজীব ও 

সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্ত নৃতনের কুযুক্তি এবং 
পুরাতনের কুসংস্কারের মধো একট! খিচুড়ি পাকাইবারই চেষ্ট! করিয়াছে। 

সমাজ সংস্কার চেষ্টাতেও অন্তান্ত প্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতিদোষ দেখ 

একশ? নয় 



চরিত-চিন্র 

গি্াছে। সমাক্জ সংস্কার করিতে বাইয়৷ বাংল! আপনার বি€।র বুদ্ধি 
অনুযায়ী শুদ্ধ শ্রেয়ের পথই ধরিতে চাহিয়াছে, প্রেয়ের পথে চলিবার জন্ট 

ব্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অন্তান্ঠ প্রদেশের সমাজ সংস্কারের চেষ্টাতে স্তায়ের 
প্রেরণা অপেক্ষা সুখের প্রলোভন বলবত্তর হইয়া আছে; সত্যের 

অন্ুগত্য অপেক্ষা সুবিধার অন্থেষণই তাহাতে বেশী। অন্ান্ত প্রদেশের 
রাষ্ট্রীয় চেষ্টার মধ্যেও এখনও পর্্যস্ত একটা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদ্যমান 

রহিয়াছে; কিন্তু বাংলার রাস্ত্ীয় আদর্শ চিরদিনই সমগ্র ভারতের মৌলিক 

একত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া! তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেইরূপ 

ভারতের অস্ঠান্ত প্রদেশে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শও ফুটিয়া উঠে নাই, 
কেবল বাংলা দেশেই তাহা ফুটিয়াছে। আর অন্যান্ত গ্রদেশের স্বাদে- 
শিঞ্তাও একদিকে ভারতের সনাতন সভ্যতা এবং সাধনার উপরেও 

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আর অন্তদিকে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম মাঁনব- 

ছিতৈষ! ও বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার সঙ্গেও যুক্ত হয় নাই। এই 
স্বাদেশিকতা কোথাও ধা একটা অন্ধ, অযৌক্তিক স্থবির ও গতানুগতিক 
রক্ষণশীলতার আর কে|থাও বা একটা শ্রেয়-জ্ঞানশৃন্ঠ প্রেয়-সন্ধিতযু 
বিজাতীয় পরজাতি বিদ্বেষেরই নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র হইয়া! আছে। 

অনেক স্থলেই এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্ব-কল্যাপ-কামনার যপোপযোগী 
লঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেবল বাংলা দেশেই আধুনিক শ্বাদেশি- 
কতার বা [ব৪৫০081150-এর পূর্ণ আদর্শ অনেকট। ফুটিয়া! উঠিয়াছে। 
আর ইহার কারণ এই যে ইদানীস্তণ কালে বাঙ্গালী শিক্ষিত 

সমাজ স্বাধীনতার ও স্বাদদেশিকতার যে উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, 
ভারতের অন্ত কোন প্রদেশবাসিগণ এ পধ্যস্ত সে শিক্ষা লাভ করিবার 

অবসর পান নাই। বাংলার এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার 
আদর্শকে ফুটাইয়৷ তুলিবার জন্ত নানা দিকে নানা লোক নানা চেষ্টা 
করিয়াছেন, সত্য) কিন্তু এই নূতন সাধনার প্রথম যুগের প্রধান 

একশ' দশ 



সরেজনাথ 

দীক্ষাগুক ও শিক্ষা তিনজন, রামমোহন, কেশবচন্ত্র ও 

স্বরেন্্রনাথ। 

নবযুগের আদর্শ ও রাজা রামমোহন 

বাংলার এবং বস্ততঃ সমগ্র ভারতবর্ষের, আধুনিক ধর্মাজখবন ও 

কন্মজীবনের প্রথম গুরু রাজা রামমোহন । ইংরেজি শিক্ষায়, ইংরেজের 

শাসনে মুরোপীয় সভ্যত! ও সাধনার সংস্পশে এদেশে যে অভিনব আদর্শ 
ফুটিতে আরম্ভ করে, রামমোহনের অলোকসামান্ত গ্ররতিভীই সম)ক্রূপে 

তাহার সাক্ষাৎকার লভ করিয়া, সেই আদর্শকে স্বদেশের পুর।ঙন 

সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়!, কিরূপে তাহার পূর্ণত1 সাধন করিতে 
হইবে, ইহ! দেখাইয়। দিয়াছে। রাজা রামমোহন কিরূপে সমাজ 
জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন যগধর্ম্নকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, 

তাহার পথ দেখাইয়। গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে ও উপদেশাদিতে 

যে সর্বাঙ্গন্থন্দর স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়! তুলিবার চেষ্টা করিয়া- 

ছিলেন, ধীরে ধীরে, নান৷ দিক্ দিয়া, খজুকুটিলভাবে বিগত শত বৎসর 
ধরিয়া দেশের শ্রেষ্জনেরা নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুসারে সেই আদর্শেরই 
সাধন। করিয়া! আসিয়াছেন। এই শতাবব্যাপী সাধনার বলে সেই 

আদর্শ ক্রমে ক্রমে শ্চুটতর হইয়া উঠিয়াছে সত্য) কিন্ত এখনও সম্যক্রূপে 
আয়ন হয় নাই। 

কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ ধুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশিত করিয়!ও 

আপনার কর্শজীবনে বিশেষভ।বে তার ভাব বা 006০1661০ 5106 

ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্বতন বুগের সঞ্চিত কর্পক্ষয় ও তাহার প্রাণ 
হীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্মজঞ্জাল পরিষ্কার করিবার চেষ্টাতেই তাহার 

সমুধায় সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়। রামমোহনের শিক্ষা সমাজ- 
জীবনের সকল অঙ্গকেই অধিকার করিয়াছে, সত্য। একদিকে যেন 

একশ? এগাকে! 



চরিত-চিত্র 

ধর্মের তৰাঙগ ও সাধনাঙগ, উভয় অঙ্গকেই তিনি সুশোভিত ও সুসংস্কৃত 

করিয়া, প্রাচীন খধিপন্থা অবলঘ্বনে তাহ!কে সত্যোপেত ও সময়োপযোগী 
করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্দিকে সমাজজীবনেও 

যে সকল অহিতাচার পুঞ্ীকত হইয়! উঠিয়াছিল, তাহারও সংস্কার সাধনে 
সময়োচিত যদ্ব করিতে ক্রটী করেন নাই। আর দেশের রাষ্রীয় জীবনেও 

যাহ!তে গ্রজাসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হয়, রাজ! রামমোহন 

সে দিকেও যথাপাধ্য যত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার কর্মজীবনের 

এই ব্াপকত| ও বনুমুখীনত! সত্বেও রামমোহন বিশেষভাবে ধর্মসংস্কারক 
বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোনও একান্ত ধর্মপ্রাণ সমাজে 
কোনও নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ধবাদৌ তাহাকে ধর্খের 
ভিতর দিয়াই ফুটাইয়! তুলিতে হয়, নতুবা মে আদর্শ সে সমাজের ধর্মকে 

স্পর্ণ করিতে পারে না। এই জন্ত রাজা রামমোহন নবধুগের সর্বাঙগীন 
আদশের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও তাহার কর্ধের কোক যে ধর্মের 

স্কার কারের উপরেই বেশি পড়িয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য) নহে। 

রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শ 

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মুলমন্ত্র ছিল। 
ধর্মের তত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে এই ছুই দিকেই রাজ! বিশেষভাবে এই 
স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া! তুলিতে চেষ্টা করেন । কিন্তু এক দিক দিয়া 
অষ্টাদশ শতাব্বীর যুরোপীয় সাধনার স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার 

আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও, ইহা সর্ধতোভাবে দেই আদর্শ 

অপেক্ষ! শ্রেষ্টতর ও পৃর্ণতর ছিল। আর ম্বদেশের সনাতন সভ্যত| ও 
সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই তাহার 
স্বাধীনতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। রাজ! বৈদাস্তিক সাধনের 
একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্ত বৈদাস্তিক মুক্তির আদর্শের সঙ্গে 

একশ বার 



স্থরেজ্জনাথ 

রাজ! রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শের অতি নিঘুঢ় যোগ ছিল। বেদাস্ত 
মার্গ অবলম্বন করিয়া, ইদং প্রত্যয়বাচক সর্ববিধ অনাত্ম/-বস্তুর একাস্তিক 
অধীনতা হইতে অহং প্রত্যয়বাচক আত্ম-বস্তকে মুক্ত করাই রাজা 
রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাহার ধর্ধের শিক্ষা! ও 

সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের অনুযায়ী ছিল। রাজার বহুমুখা 
সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের সঙ্গেই একট। অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ 
মোক্ষ সম্পর্ক ছিল। আর এই মোঙ্ষ সম্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক 

যুরোপীয় সাধনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদশ হইতে পৃথক্ 

রাখিয়ছে। দেশ-প্রচলিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজার তীব্র প্রতিবাদ 

তাহার এই বৈদান্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিঠিত হইয়াছিল। কিন্তু 
বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাক্গা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর 
বেদাস্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই। অন্ত দিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের 

সগুণ ব্রহ্গবাদকেও একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও 

রামানুজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্ত স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ভারতের 

প্রাচীন খষপস্থার সঙ্গে আধুনিক যুরোপের উচ্চতম সামাজিক আদরের 
একট অপূর্ব সঙ্গতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাঙ্গ-সমাজের 
পরবর্তী আচাধ্যগণের স্ায়, রামমোহন কি তববিচারে কি ধর্্মসাধনে 
একান্তভাবে শান্ত্রগুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ করেন নাই। কিয়ৎ- 
পরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শান্ত্রনির্ধারণে প্রত্যেক 
বক্তির নিজের বিচারবৃদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 

বটে, কিন্ত পরবর্তী ব্রাঙ্ম আচাধ্যগণের সভায় শাস্ত্রের প্র।মাণ্য ও অধিকার 
একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অন্তদিকে লুথারের ন্যায় তিনি 

শাস্ত্ার্থ নির্ধারণে সদ্গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহা করিয়া, কেবলমাত্র স্বান্ুভাতির 
উপরেই শান্ত্রোপদেশের সত্যংসতা নিণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। 
এই জন্তই প্রোটেষ্টযাণ্ট খুষ্টীয় সিদ্ধান্তে শান্তর ও ন্বনুভূতির- 5০1100016 

একশ? তের 



চরিত-চিত্র 

এবং 17001%2$6 1096071.এর মধ্যে যে সামঞ্জন্ত প্রতিষ্ঠা হয় 

নাই, রামমোহন আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্ার্থ বিচারে সদ্গুরুর 

যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জন্ত 

প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এইরূপেই রামমোহন তত্ববিচারে 
ও ধঙ্মপাধনে ভারতের প্রাচীন এবং মুরোপের আধুনিক সাধনার 
উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি মুন্বর সঙ্গতি স্থাপন 

করিগাছিলেন। 

রাজার সামাজিক সিদ্ধি 

যেমন তন্ববিচারে ও ধর্মসংস্ক।রে, সেইরূপ আপনার সাম!জিক 
সিদ্ধান্তেও রাজ রামমোহন প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক ষুরোপের 
সাধনার মধ্যে একট। অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই আমাদিগের 
বর্তমান যুগ-আদর্শকে সামাজিক জীবন সঘন্ধেও একই সঙ্গে শ্বাদেশিক ও 
সার্বজনীন করিয়৷ তুলিবার চেষ্টা করেন। সমাজ-জীবনের শৈশবে 
জগতের সর্বত্রই সমাজের কর্-বিভাগ বংশ-মর্ধ্যাদা অনুসরণ করিয়া 
চলে। যার যে বংশে জন্ম, সেই বংশের পুরুযান্গক্রমিক কর্ম ও 

অধিকারই সমাজ জীবনে তার নিজেরও কর্ম ও অধিকার হয়। যখন 
পিত। বা পিতৃব্য বা তাহাদের অভাবে জোষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্যেক শিশুর 
একমাত্র দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগ্ডরু ছিলেন, পরিবারের বাহিরে যখন বালা- 
শিক্ষার কোনে! বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কোনো ব্যক্তির 
পঙ্গে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া! ব্যবসায়াস্তর গ্রহণে জীবিক! 
উর্জপান কর! একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই ছুঃসাধ্য ছিল, সন্দেহ 
নাই। সে অবস্থার ব্যক্তিবিশেষের কুলধর্মই সমাজ-দেহে তাহার বিশেষ 
স্বান ও কর্ম নির্ধারণ করিত। আর সে সময়ে জনগণের কর্ম ও 

অধিকারভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃত পক্ষে গুণ-কর্দদ বিভাগের উপরে 

একশ' চৌদ্ধ 



সুরেজ্রনাথ 

প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজ বিজ্ঞানের এই এঁতিহাসিক তত্বকে লক্ষ) করিয়!ই 
ভগবান শ্রীকঞ্ বলিয়াছেন-- 

চাতুর্বরযাম্ ময়! স্্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশ:। 
এই সাধারণ সমাজতত্বের উপরেই হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। 

কিন্তু হিন্দু এই স্বাভাবিক কর্মববিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষটপকে যুক্ত 
করিয়া এই বর্ণগেদের ভিতর দিয় যে অভেদদ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া- 

ছিল, জগতের আর কোনে! জাতি সমাজ-জীবনের শৈশব ও কিশে।রে 

সেবূপ ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। ম্ৃতরাং এই আশ্রম ধন্মই প্রাচীন 

হিন্দু সাধনার সমাজতত্বের বিশেষত্ব । কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম ও 
বখন সামাজিক উন্নতি ও বাক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়। তাহার 

অন্তরায়ই হইয়! উঠিতে লাগিল, যখন ব্রান্গণ ব্রহ্গ-স্বভাব সুলভ সবগুণ, 
ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতি সুলভ রজোগুণ হারাইয়া কেবল জন্মের দোহাই 

দিয়াই ব্রাঙ্গণত্তের ব৷ ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্ধ্যাদা দাবী করিতে 
লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কলা্াণার্থ প্র/চীন কুল- 

ধন্্ূকে অতিক্রম করাই আবশ্তক হইয়া উঠিল। এই জগ্ই গীতায় 

ভগবান্ প্রথমে বণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে গুহাদপি 
গৃহাতম যে ধর্মতত্ব তাহার অভিব্যক্ত করিয়া বলিলেন £-- 

সর্বধন্মান পরিত)জ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ুরিষ্যামি মা শুচ ॥ 

অতএব বর্ণাশ্রম-প্রধান হিন্দুর সমাঁজতন্বেও সর্ব কর্ম স্টাসপুর্বক 

মহাজন পন্থা! অবলম্বন করিয়। এই বর্ণাশ্রমের অধিক।র অঙিক্রম করিবারও 

প্রশস্ত পথ প্রতিষ্টিত হইয়াছে। আবার ইহাই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর 

সমাঞ্জতত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা! ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত । রাজ এই 
সিন্ধান্তের উপরেই আপনার সামজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠ। করিয়! ইহার 

সঙ্গে আধুনিক যুরোপীয় সাঁধন!র শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের 

একশ' পনগ্ন 



চরিত-চিত্র 

সঙ্গতি লাধন করিয়াঞিলেন। কন্মসাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব)। 

কর্মের ভিতর দিয় ব্রহ্কে লাভ করাই সমাজ-দীবনের লক্ষ্য । এই 
লক্ষ্য লাভের জন্য প্রথমে এঁকাস্তিক সমাজান্ুগ্য, তৎপরে সমাজের এই 
আগ্ুগত্য স্বীকার করিয়াও ভগবানে সমাজবিধি-নিদ্দিষ্ট সর্বগ্রকারের 
কর্ার্পণ, তার পরে মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজানুগত্য বর্জন ও 

নিষ্চাম কর্মধোগ সাধন--এই ত্রিপাদেতে হিন্দুর কর্ম্সিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। কিন্তু মধ্য-যুগের হিন্দুয়ানী নিফাম কর্ম বলিতে এঁহিক ও 
পাঁরলৌকিক সর্ববিধ ফলভোগ বাসন! পরিত্যাগ করিয়া, লোক-সংগ্রহার্ে 

বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া আসিয়াছে । এখনও অনেকে নিষ্কাম 
কর্ম বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যপুগের হিন্দুয়ানীর আশ্রম- 

বিরছিত সুতরাং ধর্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্মজীবনের সংস্কার 

সাধনার্থে, প্রাচীন খষিপন্থা অবলম্বন করিয়া লোকশ্রেয়কে একমাত্র 

প্রকৃত নিষ্কাম কর বলিয়। ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন হিন্দু 
কর্ম্মতত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্ততন্ত্র এবং অন্তদিকে সত্যভাঁবে 

স্ব্নেশ৷ ও লার্বজনীন করিয়৷ তুলিবার চেষ্টা করেন। কি তত্ববিচারে ও 

ধর্মসাধনে, কি সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে, 

রামমোহন কোনো বিষয়েই আপনাকে ম্বদেশের শান্তর ও সাধনা, সংস্কৃতি 
ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। 

কিন্ত এই উন্নত, উদার ও একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্ধজনীন 
যুগ-আদর্শ সাধনের যোগ্যতা এবং অধিকার তখনো দেশের 

লোকের জন্মায় নাই। রাজা আদশটাই দেখাইয়া! দেন, কিন্ত প্েই 
আদর্শ যেরূপ ক্ষেত্রে সাধন করিয়া আয়ত্ত কর! সম্ভব, তখনও সে 

অনুকূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর একদিক দিয়া কেশবচন্ত্র এবং 
অন্যদিকে সুরেন্ত্রনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য 
করিয়াছেন। 

একশ যোল 



সুরেজ্জনাথ 

কেশবচন্দ্ 

রাজা ঘে উন্নত ও উদার ভূমিতে দীড়াইয়। এই অভিনব ধুগ-আদশ 

প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ চিন্তা! ও ভাবকে সেই 
হুমিকে লইয়! যাইতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তাহার সর্ববিধ পূর্ব-সংস্কার নষ্ট 
কর! আবশ্তাক ছিল। প্রত্যেক গঠন কাধ্যের পূর্বেই কতকট। ভাঙ্গা 
আবন্তক হয়। রাজাও ষে কিছু ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি 

ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়! তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রত্যেক 

যুগনন্ধি কালে নৃতনকে গড়িয়। তুলিবার জন্ প্রচলিত ও পুর!তনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যুগপ্রবর্তক মহা পুরুষের! 

কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণ! করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না। কোথায়, কিরূপে 

এই সংগ্রামের শাস্তি হইবে, কোন্ সুত্র ধরিয়া পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে 
সামঞ্জন্ত ও সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, তাহাদের সম্যক্ দৃষ্টি ইহাও প্রতাক্ষ 
করিয়া থাকে। স্থৃতরাং তাহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়াই 
নৃতনকে আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ করেন এবং নূতেনর অভিষেক 

দিয়া পুরাতনকেও সার্থক করিয়া তুলেন। কিন্ত ধাহার। এই সকল 

মহ!পুরুষের অনুবর্তী হইয়৷ সমাজ-ক্ষেত্রকে তাহাদের প্রকাশিত যুগ- 

আদর্শের প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া! তুপিতে ব্রতী হ'ন, 

তাহাদের এই মহাজন গ্রুতিভা-মুলভ সম্যক্ দর্শন থাকে লা। থাকিলে, 
'াহার। যে বিশেষ কার্ষে। ব্রতী হ'ন, সেই কার্ষোর সফলতারই ব্যাঘাত 

জন্মাইয়৷ দেয়। ফলতঃ গ্রাককৃতজনের মধ্যে সম্যক্ দর্শন সচরাচর সংগ্কার- 
কাধ্যের গতি-বেগকে একান্তভাবে কমাইয়! দিয়া তাহাদিগের 

কর্মোস্তমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া! ফেলে। এই জন সংশ্কারকের 
পক্ষে কর্মেৎসাহের যতট। প্রয়োজন সমযক্ দৃষ্টির ততট! প্রয়োজন নাই। 
একদেশদণি হা বেগবতী সংস্কারচেষ্টার জন্ত একান্ত আবন্তক। অতএব 
রাকা! হে সমুন্নত যুগ-অ।দর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের থ1যে!গ। 

একশ' সতেরো 



চরিত-চিত্র 

প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়! সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত কেশব- 
চন্ত্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্ণী সংস্কার চেষ্টারই একা নু 
প্রয়োজন ছিল। পরবণ্ভীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ক্রমে 

ক্রমে আমাদের ম্বদেশী-সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক ঘরোপের 
শ্রেষ্ঠতম আদশের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবেই 
হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশবচন্ত্রের দৈবীপ্রতিভা, তার প্রথম 
বয়সে, শ্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর ও সমাজ-সংস্কার কাধ্যে ব্রতী হুইয়া- 

ছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্)লাভের জন্ঠ প্রথমে 
সর্বংবিধ পূর্বসংস্কার-বঞ্জিত হওয়! প্রয়োজন। শাস্ত্রের গ্রামাণা, 
সদ্গুরুর মর্যাদা, সমাজাবধানের ধর্ম্মপ্রাণতা, এ সকলকে স্বক্পবিস্তর 

অস্বীকার ন! করিলে, মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার-বঞ্জিত ও নির্মল 
হইতে পারে না। এই সর্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে 

থাটি ও সরল বিশ্বান এবং সত) আস্তিক্য বুদ্ধির সঞ্চার হয়। প্নেতি” 
“নেন্তি” বলিয়াই “ইতিতে” পৌছিতে হয়। বিশ্বত্রঙ্গাগুকে ণনেতি? 
*নেতি” বলিয়া একেবারে পরমতত্ব বা! ব্রহ্মতত্ব শুন্য করিয়া, পরে ব্রঙ্গের 

সঙ্গে ব্রন্ধাণ্ডের একত্ব প্রাতিষ্ঠ। করিয়! সর্ধং খন্বেদং ব্রহ্গ,--এই মহাসত্যে 

উপনীত হইতে হয়। কেশবচন্ত্রের সমাজ ও ধর্মসঙ্কার চেষ্টা রাজার 

আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া প্রথমে এই ”নেতিত্র পথ ধরিয়াই 
চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির 

উচ্ছ্াসের পথ, সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আস্ম- 
বিলোপের পথ নহে। এপথ ইংরেজিতে যাহাকে 17066706706 বা 
অনধীনতা বলে তার পখ ; সত্য স্বাধীনতার পথ নহে । এ পথে যাইয়। 

এক প্রকারের ফ্রিডমে (68৪3০7) পৌছান যায়, কিন্ত উপনিষদ ষাহাকে 
্বারাজ্য বলিয়াছেন, সে বস্ত লাভ হয়না। এ পথ 118১0-এর পথ, 

্বত্বের পথ; 6০০97১০1118001..এর পথ বা সামঞ্জন ও শান্তির পথ 

একশ' আঠার 



সুরেন্রনাথ 

নহে। কেশবচন্ত্র প্রথম বয়সে ধর্দ ও সমাজ সংস্কার-ব্রতে ত্রতী হইয়া, 
এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রে গ্র১ন অধিকারের 

বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অস্িদ্ধ স্বাভিমতের স্বব-প্রতিষ্ঠ। ; সমাজের বিধি- 

নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবুত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা ;-- ইহাই 

কেশবচন্ত্রের প্রথম জীবনের কর্মচেষ্টার মূল হৃত্র ছিল। ধর্শের ও 

নীতির আবরণের দ্বারা নুলজ্জিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের 

সমাজ ও ধর্ম সংস্কার প্রয়াস সর্ব বিষয়ে এই ব্যক্তিগত 118)5 বা 

স্বত্কেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর কেশবচন্ত্র 
ধর্দুসাধনে ও সমাজশাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদশকে জাগাইয়। 

তুলিয়! দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নৃতন শক্তির সঞ্চর 

করেন, স্ুুরেন্ত্রনাথ ৫সই আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
যাইয়। আপনার অনন্প্রতিষোগী এতিহাপিক কীন্তি অর্জন করিয়াছেন। 

আধুনিক যুগে কেশবচন্ত্রের পূর্বেই আমাদের দেশে এই ধর্শ ও 
সমাজ সংস্কারের হৃত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহধি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম 
সংস্কারে, অন্যদিকে ডেভিড. হেয়ায় এবং ডিরোজিওর শিষাগণ সমাজ্- 

হস্কারে অষ্টাদশ থৃ্ট-শতাবদীর ব্যক্তিত্বান্ভিমানী অনধীনতার আদর্শকে 

ফ.টাইয়! তুলিতে চেষ্টা করেন। কেশবচক্রের বিশেষত্ব এই 

যে তিনি একদিকে আপনা কর্মজীবনে এই ছুই সংস্কার- 

আতকে একীভূত করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে এই অনীনতার 
আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অন্ত দিকে এতাবৎক।ল 

কার্যতঃ যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার চেষ্টা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন 
কর্মোগ্তমের ভিতর দিয় প্রকাশিত হইতেছিল, সেই সকল 

বিচ্ছিন্ন শক্তিকেন্দ্রকে একত্র করিয়া, দলবদ্ধ হই! এই সংস্কার কার্ধেয 
প্রবৃত্ত হ'ন। মহবি প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুর প্রতৃত্বই কেবল অস্বীকার 
করেন, কিন্তু গ্রতে)ক ধশ্খার্থীকে আপনার স্বাভিমত কিনব! লংজ্ঞানের 

একশ' উনিশ 



চরিত-চিত্র 

(5015016166) উপরে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত কোনও 

চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা! ব্রাঙ্গলমাজ শ্ান্ত্-গুরু বর্জন করিয়া 
উপাসকগণের ধর্মরজীবন ও কর্মজীবন পরিচালনায় শাস্ত-গুরুর প্রাচীন 

অধিকার মহুধির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধনার্ধকে আপন 
আপন ম্ব(ভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশবচন্ত্রই 

প্রথম জীবনে ত্র/ঙ্গলমাজে এক গ্রাকারের সাধারণ-তন্ত্র গড়িয়! তুলিতে 

প্রবৃত্ত হ'ন। ধর্দমসাধনে ব্যক্তিবিশেষের অসঙ্গত প্রতুত্বের প্রতিবাদ 

করিয়াই কেশবচন্ত্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর 
ধর্ম ও সমাক্ষ সংস্কারে কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক 

রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্্রনাথও ঠিক সেই কাজটাই করিয়াছেন। 

হুরেন্দ্রনাথের পূর্বেব আধুনিক রাষ্তরীয় জীবন 
স্থরেন্্রনাথের করন্রজীবনের সুচনার বহু পূর্ব হইতে এ দেশের 

ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রাদায়ের মধ্যে 'ল্লে অল্পে যে রাস্্রীয় আদর্শ ও আকাজ্ 

জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে মূর্ত করিয়াই স্থুরেন্্নাথ আমাদের 
রাষ্ট্রীয় কম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমা বধি 
বাংলার এবং বিশেষতঃ কলিকাতা সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা 

বে-সরকারী ইংরেক্জ প্রবাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সময়ে সময়ে 

বিশেষ বিশেষ রাষ্ীয় বিধি-ব্যবস্থ। সম্বন্ধে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিয়! 

তাহার পরিবর্তন বা! সংশোধনের চেষ্টা করিতেন । সময় সময় রাজ- 

পুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে 
ইহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাছিতেন। স্থুরেন্ত্রনাথের জন্মের মাত্র তিন 

বত্রস পরে কলিকাতার ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। 
প্রনন্নকুমার ঠাকুর, জয়রুষ মুখোপাঁধ্যার, রমানাথ ঠাকুর, দিপন্বর 
মিন্ব, রাজা রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রস্ন দিংহ, 

একশ” কুড়ি 



সরেজনাথ 

রাজেন্ত্রলাল মিত্র, কৃষ্দাস পাল প্রমুখ সে'কালের বাংলার 

মনীষীবর্গ সকলেই ব্রিটিশ ইত্িয়ান্ এসোপিয়েশনভূক্ত ছিলেন। 
সেকালে ই"হারাই আপনাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি- 
ব্বস্থার্দির আলোচন। করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব- 

অভিযোগের কথ! র।জপুরুষদিগের গে।চরে প্রেরণ করিতেন। রাঁজ- 

পুরুষেরাও ই'হাদিগকেই জনগণের স্বাভাবিক অধিনায়ক বা 1010181 
16865 বলিয়া গ্রহণ করিয়! ই'হাদিগের মতামতের প্রতি যথাযোগা 

মর্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ ইও্ডয়ান্ এসে|সিয়েলন জমীদারদেরই 
সভা ছিল। বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্লিকটবন্তী স্বানের 

জমীদারগণের স্বত্বস্বার্থ রক্ষার জন্তই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য 
এবং অধিনা্ক সকলেই জমীদা শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল 
জমীদার ছিলেন ন1 বটে, কিন্তু জমীদারী স্বত্বস্বার্থের পরিপে।ষক এবং 

জমীদার-সমাজের মুখপাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানীন্তন রায় জীবনে 
প্রতিষ্ঠ! লাভ করেন। ব্রিটিশ-ইগ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন জমীদারদিগের সভ। 
হইলেও আপনাদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের 
রাষ্্ীয় স্বত্বস্বার্থ সংরক্ষণে এবোরে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাহাদের 
বিচার আলোচনায় জনসাধারণের ত কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র 
সন্প্রদায়েরও সাক্ষাৎভাবে ষোগদ।ন করিবার অধিকার ও অবসর ছিল 

ন1। ব্রিটিশ ইয়ান এসোসিয়েসনের নেতৃবর্গ তাহাদের ্বত্ব-স্বার্থের সঙ্গে 
মিলাইয়া ষতট! সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের শ্ব্ব-শ্বার্থ রক্ষা! করিবার 
চেষ্টা করিতেন, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এক যোগে কোনে! 

রাষ্ীয় কর্ম সাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাহাদের ছিল ন1। সুতরাং 

দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে জাগাইয়া, সংহত লোকমতের ছূর্জয় শক্তি 
গ্রয়োগে, রাজপুরুষদির্গের শ্ষেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ত এ 

পধ্যন্ত কোনে চেষ্টা হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী 

একশ” একুশ 



চরিত-চিত্র 

সম্প্রদায়ের গ্রাণে একটা বলবতী আত্মগ্রতিঠার আকাজ্। জাগিগ। 
উঠিতেছিল । 

আধুনিক স্দেশাভিমান ও শ্বাদেশিকতা 

ফলতঃ যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের শিক্ষিত 
সম্্াদায়ের ভিতরে একটা প্রবল বাক্তিত্থাভিমান জাগিয়া প্রাচীন 

সমাজের শাসন ও পুরাগত ধর্মের বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে 

ধর্দ ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, তাহাই আবার তাহাদিগের 
প্রথণে এক নূতণ স্বদেশাভিমানেরও সঞ্চার করে । আমাদের সে'কালের 

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্ট৷ বছুলপরিমাণে য়রোপীয় আদর্শের অনুসরণ 

করিয়! চপিয়াছিল, সত্য। কিন্তু ইহা সত্বেও থে এই সকল সংস্কার- 
চেষ্টার অন্তরালে একট! প্রবল স্বদেশাভিমান জাগিয়৷ উঠিতেছিল, ইহাও 
অস্বীকার কর] যায় না। য়রোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের 

নিজেদের সমাজ-জীবন হীন, এবং যুরোপের যুক্তিবাগের 

তৌলদণ্ডে আমাদিগের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধন! ভ্রান্ত ও কুসংস্কার- 
পূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত । আর এই হীনতাবোধ সর্বদাই আমাদিগের 

স্বদেশাভিমানে আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজ্জনাতেই 

আমর! তখন এতট! দ্রিকৃবিদিক্ জ্ঞানশৃন্ত হইয়া! আমাদের ধর্মের ও 
সমাঙ্গের সংস্কার-সাধনে নিষুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার- 

চেষ্টা যদি সর্বতোভাবে খুষ্ীয়ানী পন্থ৷ অনুসরণ করিয়! চলিতে পারিত 

ঠাহ। হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমার্দিগের মধ্যে কোনো প্রকারের সত্য 

স্বাদেশিকতা৷ ফ.টিয়া উঠিতে পারিত না। কিস্তুযে ব্যক্তিত্বাভিমান বা 
বা! 40011091151) এবং যুক্তিবাদ বা £9010181157) আমাদিগকে 
নিজেদের সমাজের ও ধর্মের অন্ুশাসনকে অগ্রাহা করিতে প্রণোদিত করে, 

তাহারই প্রভাবে আমাদিগের পক্ষে থু্-ধর্ধে বিশ্বাস স্থাপন এবং 

একশ' বাইশ 



সুরেন্জরনাথ 

যরোপীয় সমাজবিধানের বশ্ুতাগ্রহণও অসাধ্য হয়। মনু 

প্রতিভা রচিত এবং সাধারণ মাঁনববুদ্ধি-সহজ ভ্রমকল্পনা-প্রহত 

বলিয়! স্বদেশের বেদপুরাণাদির গ্রামাণ্য,মধ্যাদা নষ্ট করিয়া, খুষ্টিয়ানের 

বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রাস্ত বলির! গ্রহণ করিবার আর কোনে! 

পথ রহিল ন]। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়! দিয়া, যীন্ত থৃষ্টের অবতারত্বে 
বিশ্বাস কর! অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাত্ডেও যখন খৃষ্টীয়ান পর্্ম- 
প্রচারকের! হিন্দুধর্মের উপরে নিজেদের ধন্মের আত্যান্তিক শে্টত্বের দাবী 
সপ্রমাথ করিতে যাইয়! প্রতিবাদী ধর্শের মত ও বিশ্বাসের সিদ্ধাস্থ ও 
সাধনার হীনত। প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাহাদের এই 
অযথা নিন্দাব!দের ফলেই-__যে স্বদেশের ধর্মকে এককালে আমরা হান 

বলিয়। বজ্জন করিয়াছিলাম, তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের গ্রাণে 
একট প্রবল শ্রেষ্টত্বাভিমান জাগিয়! উঠিল। মান্য এজগতে নিজের 
প্রাণের মধ্যে ষে ভাব লইয়৷ অপর মাগ্ভষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও 
অলক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এই জন্য প্রেমকে ফোটায়। 

দ্বণ৷ ঘ্বণাকেই বাড়াইয়। দেয়। একের অহঙ্কার-অভিমান, অপরের 

অহঙ্কার-অভিমানে আঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুপে। মানব- 
প্রকৃতির এই নিয়মবশে খুষ্টায়ান ধর্ম-গ্রচারক দিগের অসঙ্গত ধর্শমাভিম।ন 

আমাদিগের অন্তরে স্বদেশের ধন্মসন্বন্ধেও একটা গুবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান 

জাগাইয়। দিল। বাহার] একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্মের সংস্কারকার্ধে) 

ব্রতী হইয়! স্বদেশবাসিগণের নিকটে নিয়তই সেই ধর্মের ভ্রমপ্রমাদের 
ব্যাখ! করিতেছিলেন, এখন তাহাগাই আবার জগতের অপরাপর ধর্ের 

সন্ত্রে তুলন! করিয়া আপনাদের প্রাচীন ধর্মের শ্রেনঠত্ব গ্রুতিপাদনে বন্ববান 
হইলেন । এইরূপে রাগ রামমোহন রায়, মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর, 
মন্াত্মা রাজনারায়ণ বনু, ইহারা মকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত 
ক্রিয়াবনুল হিন্দুধর্মের সংস্কারের চেষ্ট! করেন সেইরূপ অন্তদিকে, বিদেশীয় 

একশ' তেইশ 



চরিত-চিত্র 

প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্শের সনাতনত্ব ও চিরস্তন আদর্শের 

অনন্থসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্তিপর করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধঙ্ধের 

যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এই ভাবে আমাদিগের মধ্যে ক্রমে জাগিয়৷ উঠে তাহারই 
উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক ম্বাদেশিকতার বা 720070811510- 

এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়। 

বহুবিধ মানসিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবজাত 
স্বদেশিকত। উত্তরোত্তর বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় । যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে 

এই নূতন স্বাদেশিকস্ত।র উৎপত্তি হয়, সেই শিক্ষা! বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, 

একদিকে দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ 
ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানাবিষয়ে একট! প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে 

আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশ- 

প্রীতি এবং অন্তদিকে একটা বিজাতীয় পরজ|তিবিদ্বেষও জাগিয়! উঠে। 
তদানীন্তন বাংল! সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাৎসল) ও 

পরজাতি-বিদ্বেষ ছুই মুখরিত হয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্ত্ 
“ব্ছগদর্শনের” গ্রতিষ্ঠ। করেন। নব/শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাঙ্গে ণ্বঙগদর্শন" 

স্বদেশের প্রাচীন গৌরবন্বতি জাগাইয়া, এই নবজাত ম্বদেশ-গ্রীতিকে 
বাড়াইয়! তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, গোবিন্দচন্ত্র, রঙ্গলাল, 

সত্যেন্্রনাথ, জ্যোতিরিজ্ত্রঃ মনোমোহন প্রভৃতির কবিপ্রতিভ নান! দিকে 

ও নান! ভাবে এই ম্বদেশ।ভিমানকে ফুটাইয়া! তুলে। হেমচন্ত্রের 
“ভারতসঙ্গীত*, সত্যেন্্রনাথের “গাও ভারতের জয়, হোক্ ভারতের জয়, 

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়”, গোবিন্দচঞ্জের “কতকাল পরে, 

বল ভারতরে*, এবং প্রাচীন স্থৃতিবাহিনী “যমুনা লহুরী”, মনোমোহনের 

“দিনের দিন সব দীন",এই সময় এই সকল জাতীয় সঙ্গীত 

প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ” ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। 
উপেন্ত্রনাথের “শরতৎসরোজিনী* ও “নুরেন্দ্র-বিনে। দিনীশ ও “লীলদপণেনর 

একশ চব্বিশ 



সুরেজনথ 

মন্মথাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন ইন্ধন সংযোগ করিয়। দেয়। নব- 

প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া 

ইহাদিগের শিক্ষা ও উদ্দীপনাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। এই 
সময়েই নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যদ্ধ” প্রকাশিত হুইয়া দেশের নবজাত 
স্বদেশগ্রীতিকে আধুনিক রা্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। 
“ভারত মাত” প্রভৃতি নৃতন গীতি-নাটা এই অভিনব স্বদেশ-প্রেমকে এক 
নুতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়] ভুলিয়া চেষ্টা করে। এই স্বজাতি- 

প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির সুরধুনী-জ্রোত ঘখন শিক্ষিত বঙ্গগমাজের প্র।ণকে 

স্পর্শ করিয়। তাহাদের মধ্যে এক নুতন চেতনার সথ]র করিতে আরস্ত 

করে, তখন এই স্বাদেশিঃতার তরঙ্গ-মুখে, এই নূতন দেশচর্ধ্যার 
পুরোহিত রূপে, সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কল্মক্ষেত্রে আসিয়। দণ্ডায়মান 

হ'ন। আর দৈবকৃপায় দেশ-কাল-পাত্রের এরূপ শুভ যোগাযোগ 
ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাহার কর্মজীবন এমন অনন্সাধারণ সফলত। লাভ 
করিয়াছে। 

স্থরেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার শিক্ষা 

কোনো দেশে যখনি কোনে! নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে আরস্ত 
করে, তখন সর্ব্বাদৌ তাহ! উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিবিহীন, উদ্যমশীল যুবক- 

মণ্ডলীর চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়! থাকে । আমাদিগের দেশের এই 

নবজাত স্বদেশ-গ্রেমও সর্ব প্রথমে শিক্ষার্থী যুবকগণের চিত্তকে অধি- 
কার করে এবং তাহাদের যৌবনম্বভাবস্ুলভ কল্পনা! ও ভাবুকতাকে 

আশ্রফ করিরাই বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্ত এই অভিনব স্বাদেশিকতা 

প্রথমে কোনো প্রকারের বস্ততন্তত! লাভ করিতে পারে নাই। 
বঙ্কিমচন্দ্র ও তাহার সহযোগী সাহিত্যি কগণ “বলদর্শনের” সাহায্যে দেশের 

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্থৃতি জাঁগাইয়া কিং 

একশ' পচিশ 



চরিত-চিত্র 

পরিমাণে তহ!দের নৃওন স্বাদেশিকতাঁকে একট! এতিহাসিক ভিন্তির 

উপরে গড়িয়া! তুলিবার চেষ্টা করেন, সত্য। কিন্তু “বঙ্গদর্শন* প্রাচীন 

ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ সভ্যতার ও সাধনার লুগ্ত- 

গৌরবের উদ্ধারে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহ।র পূর্বতন 
রাষ্ীয় জীবনের আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করেন নাই। 
বিশেষতঃ দেশের আধুনিক রাষধ্রীয় আশ! ও আকাজ্কার বিচার-আলোচনা 

প্রকাশ্তভাবে “বঙ্গদর্শন” কখনো স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। “কমলাকাস্তের 

দগ্ডরে” লেখকের অসাধারণ গ্লেষালঙ্ক!রে আচ্ছাদিত হইয়া, আধুনিক 
ভারতের অনেক রাষ্ত্ীয় চিন্তা ও আদর্শের গভীর আলোচনা রহিয়াছে, 

সত্য; কিন্তু অতি 'ল্প লোকেই সে সময়ে “কমলাকাস্তের” 
বিদ্রপাত্মক স্ুরসিকতার নিগুঢ় মর্ম উদঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
নব্য শিক্ষাভিমানী লোকেও কেবল তাহার অপূর্ব সাহিত্যরসটুকুই 
আম্বাদন করিতেন, লেখকের অঙ্ুত €কোতুককুশলতা এবং অসাধারণ 

শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু এ সকল ছলাকলার অন্তরালে 

যে গভীর সমাজতত্ব ও রাষ্ট্রতত্ব লুক ইয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভ করেন 

নাই। এই সকল কারণে, “বঙ্গদর্শন” নানাদিক্ দিয়! আমাদিগের নবজত 

স্বর্দেশিকতাকে পরিপুষ্ট করিয়াও বিশেষভাবে ইহাকে বস্ত-তন্ত্র করিয়া 
তুলিতে পারে নাই। ন্ুরেন্ত্রনাথই প্রথমে এই ম্বাদেশিকতার মধ্যে এক 
অভিনব এবং উন্মার্দিনী এতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। 

চল্লিশ বৎসর পূৃর্ষে আম।দিগের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান 

ছিল না বলিলেও অভ্যুক্তি হয় না। ইংরেঞ্জি বিস্তালয়ে কিয়ৎ পরিমাণে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া হইত বটে, কিন্তু সে সকল ইতিহাস 

ইংরেজেরই রচিত ছিল। সেকালে যুরোপেও ইতিহাস বলিতে লোকে 

কেবল কতকগুলি রাজার নাম এবং তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহার্দির বিবরণই 
বুঝিত। ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ, এঁতিহাসিক ঘটনার 

একশ' ছাব্বিশ - 



স্থরেজনাথ 

অন্থর!লে যে মানব-প্রকৃতির আশা ও আকাজ্ষ। এবং তাহার আম্ম- 

চরিতার্থতা লাভের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস 
যে পরবর্তী যুগের জনমণ্ডলীর কর্মজীবনের উদ্দীপনার ও শিক্ষার মূল 
সুত্রগুলি আপনার পশ্চাতে তাহাদিগের জন্ রাখিয় যায়, এ সকল কথা 

সে কালের যুরোপীয় এতিহাসিকেরাও ভাল করিয়া ধরেন নাই। 

এতিহামিক আলোচনার এই পদ্ধতি তখনো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিঠ হয় 

নই। স্থতরাং আমরা চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্কলকলেজে যে সকল ইহিতাঁস 
পাঠ কারতাম, তাহার ভিতরে কোনো উন্নত আদশ কিন্বা কর্শের 

উদ্দীপন! আছে, ইহা অনুভব করিতে পারি নাই। আর এই কারণে 

বর্দিও ভারতবর্ষের ও ইংলগ্ডের--আর বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশ করিয়া 

প্রাচীন গ্রীণ রোম ও মধ্যযুগের যুরোপখণ্ডের-- ইতিহাস পাঠ 

করিতাম, এ সকল আমাদিগের প্রাণে কোনো প্রকারের সঙ্জীব 

স্বদেশ-প্রমের কিন্বা উদার মানব-প্রেমের সঞ্চার করিতে পারিত না। 

সুরেন্রনাথ শ্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্বপ্রথমে 

আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই 
যেসেই জাতির শ্বদেশভক্তির আলম্বন ও প্রতিষ্ঠ! এই সত্য প্রচার 

করিলেন। 

স্ুরেন্্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়! স্বর্গীয় 
আননদগমোহন বস্থ মহাশয়ের একযোগে সর্বপ্রথমে কলিকাতা 

বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দকে লইয়া এক ছার্র-সভার প্রতিষ্ঠা 
করেন। এই ছাত্রসভাই তাহার স্বা্দেশিক কর্ণের প্রথম ও প্রধান কেন্্র 
হইয়া! উঠে। যে অলোকসামান্ত বাগ্মিত।-শক্তির প্রভাব ক্রমে সমগ্র 
ভারতের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তকে অধিকার করিয়! তাহার অনন্ধ- 

প্রতিযোগী এঁতিহাসিক প্রতিপন্তির প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছে, কলিকাতার এই 

ছাত্র-সভাতেই তাহা সর্বপ্রথমে স্কুরিত হয়। এই ছাত্রসভায় স্ুরেঙ্রনাথ 

একশ' সাতাশ 



চরিত-চিত্র 

“শিখ-শকির অভ্যুদয়” 11১৩ [২156 ০৫0১৩ 91860 2০%/61:--সন্বন্ধে যে 

অগ্নিময়ী বত প্রদান করেন, তাহার স্থতি, সেই -বক্তৃত| খাহছারা 
শুনিয়াছিলেন, তাহাদিগের চিত্ত হইতে কখনই লুগ্ত হইবে ন|। 
শিখধর্শের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, গ্রথমে মোগল ও পরে ব্রিটিশ 
প্রভূশক্তির সঙ্গে শিখ খালসার যুদ্ধ-বিগ্রছের কথা, সেকালের স্থুলপাঠিয 
ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। হুরেন্জনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল 
ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহ! যে একেবারে অজ্ঞ/(ত ছিল এমন নহে। 
কিন্ত সেই সকল পূর্ববপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্্র-গ্রীতিয় যে 
শর্তিশালীনী উদ্দীপন! বিস্কমান ছিল, সুরেন্্রনাথের তড়িতসঞ্চারিণী 
বাশীপ্রতিভাই সর্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহ ফুটাইয়! ভুলে। 

সেই হইতেই এদেশের নবাশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম ও উদ্দীপন প্রকাশিত হইতে 

আরম্ত করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক 
বিশাল হি্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মধ্যাদা জান তখনো 

আমাদেয় জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিছ!সের উদ্দীপনা 
আমাদিগের নবজাগ্রত শ্ব(দেশি কতাকে ম্পশ করে নাই। আমাদের এই 
নূতন স্বাদেশিকত! তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব অবলখন 
নিয়! ফুটিয়! উঠিয়াছিল। একটা শ্বদেশাভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে 
তখন অধিকার কিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া কোনে! গৌরধাভিমান তখনো! 
অ।যাদের মধ্যে জন্মায় নাই। হিন্ুধর্শের প্রচলিত প্রাণহীদ কর্ণকাণ্ডে 
আমাদের পুরুষা্গত বিশ্বাস একেবারে ভাঙ্গির! গিষ্াছিল। জাতিভের- 
প্রপীড়িত হিনুসষাজের প্রতিও গভীর অশ্রন্ধ! জন্মিয়াছিল। এই সফল 
কারণে ছত্পতি যহারাজ! শিবাজি ভারতে যে মহা হিন্দু বা প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করেন, তাহার প্রন্কত মর্দ ও উন্নত মর্ধয)াদ! উপলদ্ধি করিখার 
অধিকার আমাদেন ছিলনা অন্ত পক্ষে বাবা নানক প্রবর্তিত ধর্দে 

চি 



স্রেজনাথ 

একদিকে যেমন কোনে প্রকারের কন্ধমবাহুল্য ছিল না, অন্ত দিকে 

সেইরূপ- গুরুগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত সমাজতস্ত্রে জাতিবণর্গত কোনে! বৈষম)ও 

ছিল ন। শিখ খালস! বহুল পরিমাণে ইংলগ্ডের পিউরিটাান (69811080)) 

সাধারণ-তত্ত্রের বা 002)10006810)এর অনুরূপ ছিল। আর এই 

জন্তই আমাদের যুরোপীয় সাধনায় অভিভূত চিত্তকে শিখ ইতিহাসের 

উদ্গীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল। টডের 

রাজস্থান ইহার অনেক পূর্ধেই রচিত হইয়াছিল বটে এবং রঙ্গলালের 
পদ্মিনীর উপাখাগনের ভিতর দিয়! রাজপুত-সমাজের অলৌকিক স্বদেশ- 

চধ্যার উদ্দীপন। বাংল! সাহিত্য ও প্রবেশ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু পগ্লিনীর 

উপাখ্যান যে একান্তই "পৌরাণিকী” কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত 

নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব স্পষ্ট হয় নাই। সুরেন্ত্রনাথের মুখে শিখ 

ইতিহাসের বাখা। শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজ- 

পুতনার কীত্তিকাহিনীর উপরেও গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেজ্রনাথই 
সর্বপ্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন 
প্রাণতার প্রতিষ্ঠ। করেন। 

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়া! আমরা এতাবৎ কাল পর্য্স্ত তাহ। 

হইতে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিক তার উদ্দীপন। সংগ্রহ 

করিতে পারি নাই, সেইরূপ যুরোপীয় ইঠিহাস পড়িয়া তাহার ভিতরে 
যে রাষ্্ীয় স্বধানতার প্রেরণ। আছে, তাহাও ভল করিণা ধগিতে পপি 

নাই। সুরেন্্রনাণের বাগ্ী-প্রতিভাই আমাদের সমঙ্গে আধুনিক ঘুরোপায় 

ইতিহাসের ব্া্্ীয় স্বাধীনতার আদশকে উজ্জল করিয়া ধরে । ম্যাট" 

লিনির দৈবা প্রতিভা, গ্যারীবন্ডীর স্বদেশ উদ্ধার কলে অদ্ভূত কশ্মচেষ্া, 
যুন ইতালী (০৪০৪ [915) সম্প্রদ।য়ের এবং নব্য আয়লণ্ডের (তত 

[75180) আত্মোৎসগপূর্ণ দেশচর্ধ্যা, এ সকলের কথ! সুরেজানাথই 

সর্বাপ্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাহ!র এই সকল এঁডিহাসিক 

একশ' উনত্রিশ 



চরিত-চিত্র 

কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইত, নতুবা এক প্রদেশের সুখ-দুঃখ অন্ত 

প্রদেশের চিত্তকে বিক্ষুৰ করিত কি না সন্দেহ। কলিকাতার ব্রিটিশ- 
ইত্ডিয়ান সভা, পুনার সার্বজনিক সভ1 ও মান্দ্রাজের মহাজন সভ], এ 

লকলই গ্রার্দেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। সুরেন্্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে 

যে ভারত সভার বা। 17018) £১5509০180107এর জন্ম হয়, তাহাই সর্ব 

প্রথমে এই প্রার্দিশিকতাকে অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় 
কর্ম ও চিন্তাকে এক ন্যত্রে গাধিয়! তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারত- 

বর্ধকে এক বিশাল কর্মজালে আবদ্ধ করিব।র আকাজঙ্জ! লইয়াই ভারত- 

সভার জন্ম হয় এবং অল্প দিন মধোই উত্তর ভারতের বড় বড় শহুরে 

শাখা সভ1! সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রয়াগে, কাখপুরে, 
মীরাটে ও লাহোরে শাখা! ভারত সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ কংগ্রেস 

লমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্টীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্ত যে চেষ্টা করিতেছে, 

চৌন্রিশ ঘৎসর পূর্বে সরেন্ত্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত সভাই প্রকৃতপক্ষে 
লর্ব প্রথমে সেই চেষ্টার সুত্রপাত করে। যে স্বদেশাভিমানকে আশ্রয় 

করি! ভারত সভা! দেশের রা্ট্রশক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়৷ তুলিতেছিল, 

ংগ্রেসের জন্ম নিবন্ধন যর্দি তাহ1 একান্ত বহিমু'খীন হুইয়! না পড়িত, 

তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জাবনে আজ প্রজাশক্তি কতটা পরিমাণে 

যে সংহত ও স্ুপ্রতিষ্ঠি হইতে পারিত ইহ! এখন কল্পনা করাও সুকঠিন। 
ফলতঃ কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারত- 

সম্ভার কর্ম্মনায়কগণ একট। বিরাট জাতীয়-সমিতি গঠন করিবার চেষ্ট! 

করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই নান! স্থানে শাখা ভারত-সভার 

প্রতিষ্ঠা হয়। কংগ্রেদের জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ত্রনীতিক লাট ডফ.রিণেরও 
ঘষে কতটা সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন। সুতরাং 

সুরেন্্রনাথ দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়! তুলিতেছিলেন, তাহার 

প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, এ কথা বলাও কঠিন। 

একশ' বত্রিশ 



সুরেজনাথ 

বোদ্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন 
হইতেছিল, সে সময়ে সুরেজ্জনাথ ও আননামো হন ভারত সভার ভব্ব।বধানে 

কলিকাতায় একট! জাতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেসের 

অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার আলবার্ট হলে জাতীয় সমিতির বা 

001781 0017266161)06এর অধিবেশন হয়। স্ুরেজনাথ এই 

কংগ্রেসের সংবাদ রাখিতেন কি না,জানি না। কিন্ত এই কন্ফারেঙ্গে 

দেশের নানাস্থান হইতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তার! যে 
ংগ্রেসের কথা কিছুই শুনেন নাই, ইহা জানি। ইহারা সকলেই এই 

80107081 007661617০6 কে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার এবং ভবিষ্যৎ 

প্রজাশক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস বঙ্গি সহুস। 

এই স্থানটী পু করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে আজ স্ুরেজ্রনাথের 
এই [ব৪007981 (00766161505 আমাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম 

শত্তি-কেন্দ্র হইয়! উঠিত সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা! ভারত 

গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারী এল্যান ও হিউম্। ইনার 
পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম ব্যারিষ্টার উমেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, 
বোত্বাইএর প্রধানতম কৌন্দিলী ফিরোজস! মেহেতা, মাদ্রাজের প্রসিগ্ধ 
উকীল সুত্রঙ্গণ্য আয়ার। কংগ্রেস এইরূপে প্রথম হইতেই অসাধারণ 

পদবল ও ধনবলের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্ুুরেন্দ্রনাথের কর্মচেষ্টার 
অন্তরালে তখন এ ছু'য়ের কিছুই ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস যে সুরেন- 

নাথের প্রতিষ্ঠিত ব৪010181 0017,66167,06 কে সহজেই আত্মসাৎ করিয়। 

ফেলিলঃ ইহ! কিছুই আশ্চণ্য নহে । আর ইহাতে গ্রকৃত পক্ষে আমাদের 
রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষতি হইয়াছে না লাভ হইয়াছে বল! কঠিন নছে। 
কংগ্রেস যতট! রাতারাতি বাড়িয়া! উঠিয়াছিল, স্থরেন্্রনাথের কন্ফারেন্সের 

পক্ষে তাহ! সম্ভব হইত ন1। অন্তদিকে নুরেন্দ্রনাথের এই কর্শচেষ্ট 

যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত ন! হইত, তাহা হইলে দেশে 

একশ” তেত্রিশ 



চরিত-চিত্র 

আজ যে প্রভৃত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত 
কংগ্রেস তাহা! যে কেবল গড়িয়৷ তুলিতে পারে নাই তাহ নহে, কিন্তু 

সাক্ষাৎভাবে শাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক 
কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্তরনাথ ভারতের জেলায় 

জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্ত যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সেগুলির শক্তি হরণ করিয়া কংগ্রেস 

দেশের প্রকৃত রাষ্্রীয় জীবনকে যে দুর্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার 
করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান কীত্তি ছুটা- এক লাট ক্রসের 
১৮৯১ সালের ই্ডয়া কাউদ্সিলস্ আযান্ট, আর অন্ত লাট মলে'র আধুনিক 

কাউদ্দিল্ সংস্কার। কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ট্রীয় সভা 
গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে নষ্ট করিয়া কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি 
করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই 
ও হইবে না। ফলতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধুনিক 

রাষই্রীয় কর্মচেষ্টায় সুরেন্ত্রনাথের অনন্প্রতিযোগী অধিনায়কত্ব লাভের 

পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে সুরেন্দ্রনাথ কিয় পরিমাণে 

কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া, আপনি প্রথমে যে পথে 

চলিয়৷ দেশের প্রজাশক্তিকে জ।গাইয়! তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকট।! 

পরিত্যাগ করিয়া, বছল পরিমাণে আপনার কর্মজীবনের সম্পূর্ণ 

সফলতারও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। 

কিন্ত ইহাতে যে দেশের কোনে সংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে, এমনও 

বলিতে পারি না। স্থরেন্দ্রনাথের গ্রথম জীবনের কর্্মচেষ্টা সময়োপযোগী 

হইয়াছিল মাত্র, সম্পূর্ণরূপে তাহার স্বদেশের প্রাচীন সভাতার ও সাধনার 

কিন্ব। তাহার স্বদেশী লোক প্রকৃতির অনুযায়ী হম নাই। সমাজসংস্কারে 

কেশবচন্ত্র যেমন প্রথম জীবনে বহুল পরিমাণে বিদেশী আদর্শের অনুসরণ 

করিয়! সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধই জাগাইয়। তুলিয়াছিলেন, 

একশ" চৌত্রিশ 



সুরেন্দনাথ 

কিন্ত কোথায় যে সেই বিরোধের সঙ্গতি ও মীমাংস! হইবে, তাহার নিগুঢ 

সন্ধান ও সঙ্কেত ধরিতে পারেন নই; স্থরেন্্রনাথও সেইরূপ ইংলপ্ডের 

ষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শাসনসংস্কার করিতে যাইয়া, শাদক ও 

শাসিতের মধ্যে বিরোধই জাগাইয়া তুলেন, কিন্তু কোন্ পথে যাইয়া 
শ|সিতেরা যে প্রকৃত পক্ষে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, 

আর কোন্ হুত্র ধরিয়াই ব। এ দেশের শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে 
বিরোধ জাগিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে, এ পধ্যস্ত 

ম্বরেন্্রনাথ সে সন্ধান এবং সঙ্কেত প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইংরেছ্ের 

নিকট হইতেই রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আর 

ইংলণ্ডের ইতিহাসে ষে পথে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিকে সংযত করিয়। ক্রমে 
প্রজাশক্তি স্বগ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমান প্রঙ্গাতন্ত্র শাসন প্রণালীকে গড়িয়। 

তুলিয়াছে, সেই পথই স্ুরেন্ত্রনাথের স্ুপরিচিত। নুরেন্ত্রনাথের 

আলোকলামান্ত মেধা আছে, কিন্তু চিন্তার মৌলিকতা নাই। যেটা 
যেমন আছে ব| হইয়াছ, তিনি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই ধরিতে 

পারেন, কিন্তু যে মানসিক শক্তি চারিদিকের বিষয় ও বস্তুর পর্যবেক্ষণ 

বার কোনে! নৃতন তন্বের আবিষ্কার করিতে পারে, সে শক্তি 
নুরেন্্রনাথের নাই। স্তরাং স্বদেশের রার্ত্রীয় জীবনের সংস্কার ও 

বিকাশ সাধনে ব্রতী হইয়া সুরেন্ত্রনাথ ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাভান্ত 

পথ ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের সভ্যতা, লাধন! ও 

প্রকৃতির অনুযায়ী নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের 
ভাষ! যে তার স্বদশের লোকে বুঝিতে পারে না, ইংরেজের ভাব যে 

তারা ধরিতে পারে না, ইংরেজের পথ যে তাদের একেবারেই অপরিচিত, 

ইংরেজের প্রকৃতি যে তাহাদের প্রকৃতি হইতে একাস্তই ভি, এ সকল 

কথা স্রেন্ত্রনাথ এখনও ভাল করির়। বুঝেন কি নাসন্েহ। আর 

স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, শ্বদেশের লে।ক গ্রুকৃতি ও সমাপগ্রকৃতির 

একশ" পর়তরিশ 



চরিত-চিত্র 

সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তার এবং আদর্শের কোন জীবন্ত ষোগ স্থাপিত হয় 

নাই বলিয়া তাহার দীর্ঘ জীবনব্যাপী রাষ্ট্রীয় কর্ম্োগ্থম কেবলমাত্র একটা 

অসম্বদ্ধ, অনিঙ্গিষ্ট, প্রবল রাষ্ট্রীয় অভাব বোধকেই ছাগাইয়াছে ; কিন্ত 
এখনে দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনে! অঙ্গকেই গড়িয়া তুলিতে পারে 

নাই। এইরূপ অভাব বোধ হইতে উন্মাদ্দিনী বিল্পবশক্তির স্যষ্টি হইতে 

পারে, কিন্তু কখন দূরদিনী রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। 
ফলতঃ স্থরেন্ত্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে 

চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান কোনে! 

সন্প্রদায়েরই প্রাণগত যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়। অসম্ভব । এদেশের হিন্দু ও 

মুসলমান দুই জাতিরই ধর্দ্ভাৰ অত্যন্ত প্রবল। ধর্মই তার! বোঝে, ধর্থের 

নামেই তার! মাতে, ধর্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছু 

তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের 
বিশেষত্ব । অথচ স্থুরেন্দ্রনাথ এবং তাহার সমসাময়িক রাই্্রীয় কর্ণ- 

নায়কগণ সকলেই স্বজাতির রাস্তীয় জীবনে জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার 

জন্ত সচেষ্ট হইয়া'ও কখনই এই সর্বজনবিদিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়! 

চলেন নাই। তাহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতি আজি পধ্যস্ত মোক্ষ 
সম্পর্ক বিহীন হইয়! পড়িয়া আছে। স্থৃতরাং তাহাদের সর্ধপ্রকারের 
রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোচন! দেশের মুষ্টিমেয় নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
উপরেই যাহা কিছু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, কিন্তু এ 

পর্যস্ত জনমণ্ডলীর চিত্বকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাহার! 

ক্রমে ক্রমে নুতন পথ ধরিয়া, নৃতন মন্ত্র সাধন করিয়া, দেশের 
জনমণ্ডলীর চিত্তে এক নব শক্তির সঞ্চার করিতে আরস্ত করিয়াছেন, 

তাঙছারা সকলেই সাক্ষাংভাবে বা পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বাদেশিক 

উদ্দীপনার জগ্ত সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার নিকট 

চিরঞণী রহিয়াছেন। আজ দেশে যে নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে ও 

একশ' ছত্রিশ 



সরেছনাথ 

জনগণের চিন্তে যে নৃতন শক্তির সার হইতেছে তাহা! কোনো কোনে! 

দিকে সুরেন্্নাথের আদর্শের এবং কর্মচেষ্টার বিরোধী হইলেও যে 

সুরেন্্নাথের শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহা অস্বীকার কর! যায় না। 

স্ুরেন্্নাথের অশেষপ্রকারের ক্রুটা দুর্বলতা সন্কেও তিনি যে কাজটা 

কযিয়াছেন তাহা! ন! করিলে আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবন ষে ভাবে 

গড়িয়! উঠিতেছে, কখনই সে ভাবে গড়িয়া! উঠি পারিত না। ক্চিনি 

এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে কাঁজটী করিয়াছেন, সে কা অপর 

কেহ করেন নাই, এবং করিতে পারিতেনও না! আর এই শন্তাই 

আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে রেন্ত্রনাথের শ্বতি এমন 

অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে । 

একশ' সাক়ত্িশ 



গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঙ্গল। দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গুরুদাম বন্োপাধ্যায়ের নাম 

থাকিবে কিন।, জানি ন|। ন| থাকাই সম্ভব। ইতিহাস সচরাচর যে সকল 
বস্তর শ্বৃতিকে সযদ্ধে রক্ষ! করে, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ে সে বস্ত বেশি 

নাই। যাহা অলেকসামান্ট, ইতিহাস তাহাকেই শ্মরণীয় করিয়। 

রাখে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ে এরূপ অলোকসামান্ত। কিছু নাই। 

তার অনেক বিষ্তা আছে, কিন্তু অনন্যসাধারণ বিশেষজ্ঞ! নাই। শ্রেষ্ঠ 

মেধ! আছে, কিন্ত অলৌকিক প্রতিভা নাই। তিনি কর্মী; আর তার 

কর্ম সর্বদ] ধর্ম ও নীতি, শাস্ত্র ও লোকাচারের সম্মান করিয়৷ চলে। 

এই জন্য ধাহারা সচরাচর এ সংসারে কলহ কোলাহল-মুখর কর্ম্মজাল 
বিস্তার করিয়া, সন্তায় একটা এঁতিহ্ কান্তি অর্জন করেন, গুরুদাস 

বন্দোপাধ্যায় সে জাতীয় কর্ম-নায়ক নহেন। তথাপি দেশের লোকে 

তাহাকে গভীর শ্রন্থ! করে। এতটা শ্রদ্ধ! বাঙ্গলাদেশের সকল শ্রেণী ও 

সকল লশ্ত্রদায়ের লোকের প্রাণ হইতৈ আর কাহারো প্রতি অপিত 
হইতেছে কি না সন্দেহ। দেশের লোকে তীহার বিগ্তার সম্বর্ধন! করে) 

তাহ।র বিনয়-সৌজন্তের সমার্দর করে; তাহার বাহাড়ঘবরশুন্ত ধর্দা- 

নিষ্ঠার ও আত্ম-নিষ্ঠার পূজ! করিয়৷ থাকে। সকল প্রকারের 
জনহিতকর কর্শে তাহার নেতৃত্ব কামন! করে। সকল ম্বাদেশিক সাধু 
অনুষ্ঠানে তাহার সহানুভূতি ও সাহচরধ্য, তাহার পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ 

ভিক্ষা করে। কিস্তুতিনি যে তাহাদের চিন্তা ও ভাব, আশ! ও আদর্শকে 

ফুটাইয়! তুলিয়া, অতি ঘনিষ্ঠভাব তাহাদের অন্তর্জীবনের সঙ্গে জড়িত 

একশ' আটত্রিশ 



গুকলাস বন্দোপাধ্যায় 

হষ্টয়া আছেন, এমনটা অনুভব করে না। আর এ জগতে যাহারা 

মিত্রভাবেই হউক আর শক্রভাবেই হউক, আপন[দের সমসাময়িক 
জনমণ্ডলীর জ্ঞান, আশ।!, আদর্শ, প্রয়াস ও গ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 

ক্ুড়িত হইয়া থাকেন, ইতিহাস কেবল তাহাদেরই স্বৃঠিকে জাগ।ইয়া 

রাখিতে চাছে। 

এতিহাসিক কীগ্ডির বিশেষন্থ 

কিন্তু ইতিহাসে যাহাদের নাম থাকিয়া যায়, কেবল ঠাহারাই যে 

সমাজের শ্রেষ্ঠ জন, কেবল তাহাদেরই নিকটে যে সমাজ অশেষ ও অশো- 
ধনীয় খণজালে আবদ্ধ থাকে, অপরের নিকটে থাকে না, এমন কথ! 

বল] যায় না। ফলতঃ, ইতিহাস যে কেবল ভালকেই মনে করিয়। 

রাখে, মন্দকে ভুলিয়া যায়, তাহা নহে । রোমের ইতিহাস পুণ্যঙ্লোক 

মার্কাদ্ অরিলিয়সের যেমন, তেমনি ক্রুরচিত্ত নীরোরও নামকে স্মরণীয় 

করিয়া! রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন পুরাণ-কথায় রাম আছেন, 

রাবণও আছেন; যুধিষ্ঠির আছেন, দুঃশাসনও আছেন। ভারতের 

পুণ্যস্বতি জনকের নাম মাথায় করিয়া রাখিয়াছে, বেণ রাঙ্ঞার নামও 

ভুলিয়া যায় নাই। ইতিহাস কেবল ভালকেই ম্মরণ্রায় করিয়৷ রখে, 

মন্দকে রাখে না, তাহা নয়। ভাল হুউক, মন্দ হউক, যাহা! কিছু 

অলোকসামান্ত, ইতিহান তাহাকেই আ্াকড়াইয়া ধরে। মানবের 

প্রকৃতি হইতেই তো ইতিহাসের বিচার-পদ্ধতির উৎপত্তি। আর 

যাহ। নিত্য ; তাহ. অপেক্ষা যাহা নৈমিত্তিক ; যাহ! স্থিতিহেতু তাহ! 

অপেক্ষা যাহা গতি-সহার়; মানুষের মন তাহারই দ্বার অধিক 

আকৃষ্ট হইয়। থাকে । এই কারণে যাহারা জনসমাজের স্থিতির সহায়, 
তাহাদিগকে উপেক্ষা! করিয়া, বাহার! জনসম৷জের গতির হেতু হইয়া 
উঠেন, ইতিহাস তাহাদিগের স্থতিকেই বিশেষভাবে জাগাইয়। রাখিতে 

একশ' উনচল্লিশ 



চরিত-চিত্র 

চাছে। যে সকল শক্তির সমবায়ে ব৷ সংঘর্ষে সমাজ-জীবন বিবগ্তিত হয়, 

ইতিহাস তাহাকেই ভাল করিয়৷ লক্ষ্য করে। আর সমাজ বিবর্তনে 

ভাল ও মন্দ ছুই মিশিয়া থাকে | আলো ও ছায়ার সমাবেশ ব্যতিরেকে 

যেমন তৈলচিত্র ফুটিয়া উঠে না) সেইরূপ ভাল ও মন্দের সংঘর্ষ 

বাতীত সমাজজীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভাল ও মন্দের মধ্যে 

যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহারই স্বারা, সেই বিরোধের ফলম্বরূপ, 
জনসমাজ বিবন্তিত হইতেছে । এই দেবানুর-সংগ্রাম মানব-সমাজের 
নিত্য ধর্শ। আর তারই জন্ত, এই মানব-সমাজের বিবর্তনের যথাষণ 

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যে ইতিহাসের কাজ, সেই ইতিহাস 
লোকে যাহাকে ভাল বলে কেবল তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া! রাখে না) 

কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হুউক, যাহা কিছু শক্তিশালী, যাহ। কিছু 

অনন্তসাধারণ, যাহ! কিছু গতির কারণ, ইতিহাস সর্বদা তাহাকেই 
নিরপেক্ষভাবে ধরিয়৷ রাখিতে চাহে । 

এতিহাসিক বিবর্তনের প্রণালী 

আর অলোকপামান্ত প্রতিভাই সচরাচর জনমণ্ডলীর প্রাণে নূতন জ্ঞান, 
নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া, যুগে যুগে সমাজের 

এই গতিশক্তিকে প্ররবুদ্ধ ও পরিচালিত করিয়া থাকে । এই সকল নূতন 

ভাব ও আদর্শের প্রেরণায়, যাহা পূর্বে পাওয়৷ যায় নাই, তাহ! পাইবার 

জন্ত জনগণের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এই লোভ হইতে নৃতন কর্োর 

আয়োজন, এবং এই কর্চেষ্টা হইতে লমাজের .বিবর্তন ও বিকাশ 
সাধিত হয়। অলোকসামান্ত প্রতিভা সমাজের গতি-বেগ বুদ্ধিকরে 

বলিয়াই ইতিহাসে তাহার এত গৌরব । কিন্ত জনসমাজের কল্যাণকল্পে 

যেমন তার গতি-শক্তির তেমনি তার স্থিতিশক্তিরও আবশ্তক | যেখানে 

সমাজের গতি-শক্তি তার সনাতন স্থিতি-শক্তিকে একান্তভাবে অভি 

একশ' চল্লিশ 
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করিয়া ফেলে, সেখানে সমাজ-চৈতন্ত একেবারে আত্মবিশ্বৃত হইয়।, 

উদ্মাদিনী বিপ্লবশক্কির ক্রীড়াপুত্বলি হয় এবং অচিরে বিনাশের মুখে যায়! 

পড়ে। আবার যেখানে সমাজের স্থিতি-শত্তি একাস্তভায তাহার 

স্বাভাবিক গতিশীলতাকে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয় মারিতে চেষ্টা করে, 

সেখানে কিছুদিনের জন্ত সমাজ নিতান্ত স্থবির হুইয়৷ পড়ে এবং শুদ্ধ 

গতানুগতিক পথ ধরিয়৷ জড়গতিমাত্র প্রাপ্ত হয় বলিয়া জীবন চেষ্টা প্রকাশ 

করিতে পারে না। আর ম্বভাবের গতিরোধ করিয়া ক্চুকাঁলের জন্ত 

স্থবিরত্ব লাভ করে বলিয়া, তাহার প্রতিক্রিয়ার ফস্বলরূপ, পরিণামে 

প্রবল বিপ্লবের মুখে যাইয়া পড়ে । এই জগ্ঠ, সমাজের চিরস্তন কল]াণ 
কল্পে, তাহার স্বাভাবিক বিবর্তন পথ অবাধ ও প্রশস্ত রাখিতে হইলে, 
তাহার গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উ্য় শক্তিকেই আপন আপন 

অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা আবশাক হয়। 

সমাজ-জীবনের করিধার। 

কারণ, জনসমাজে বিবর্তন চেষ্টা গতি-শঙ্তি ও স্থিতি-শত্তি 

উভয়কেই সমভাবে অবলম্বন করিয়া চলে । একদল লে!ক যখন কোনে 

অভিনব ভাব বা আদর্শের প্রতি এঁকাস্তিক অনুরাগবশশ আস্তরি কভাবে 
সমাজের গতিবেগকে বাড়াইয়! তুলিতে চান; অপর এক দল লোক 

তখন সমাজের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিব্বস্থার 

এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানেরও পরিবর্তন যে অপরিহার্ধা হইয়া উঠে এবং 
এই পরিবর্তনের একান্ত প্রতিরোধ করিলে সমাজের গুরুতর 

অকল্যাণ সাধিত হয় ইহ! বিচার না করিয়া, সমাজস্থিতির দোহাই 

দিয়। প্রাণপণে এই প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে চাপিয়া রাখিতে চে করেন। 

আর এই ছুই দলই সমাজ্জ-বিবর্তনের প্রত্যক্ষ হেতুরূপে, ইতিহাসে 
স্মরণীয় হইয়া রহেন। কিন্তু যাহারা এক দিকে দিকৃবিদিক জ্ঞানশূন 

একশ' এক চষ্লিশ 
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হইয়!, এইরূপে সমাজের গতিবেগকে আত্যস্তিক ভাবে বাড়াইয়৷ 
তোলেন, তাহার! যেমন সমাজের হ্ৈর্ধ্য ও শাস্তি নষ্ট করিয়া তাহার 

আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তকে পীড়িত করেন; সেইরূপ যাহারা অন্টদদিকে 

অভিনব ধুগধর্দ্বের ও কালধর্ম্ের প্রতি অমনোযোগী হইয়া, এই প্রবু্ধ 
গতিবেগকে জার করিয়া প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তীাহার'ও 

সেইরূপ অযথা সংগ্রাম বাধাইয়!, সমাজ-প্রাণকে রক্ষা করিতে যাইয়াই 
তাহাকে নষ্ট করিতে উগ্ভত হন, কিন্তু যাহার! এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত 

ন৷ হইয়া, ধীরভাবে তার পরিণাম লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং যতক্ষণ ন। 

এই সংগ্রামের নিবৃত্তি হইয়। নূতনের ও পুরাতনের মধ্যে একট৷ উচ্চতর 
সঞ্ধি ও সামঞ্জন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শতক্ষণ কোন এক পক্ষকে একান্ত- 

ভাবে অবলম্বন ন৷ করিয়া! যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে এই কলহ- 

কোলাহলের মধ্যে সমাজের মর্দস্থলে যে সনাতন প্রাণবন্ত আপনাকে 

লুকাইয়! রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই কেবল ধরিয়া] রহেন,-- 

তাহ।রাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মেরুদণ্ডত্বপ। কোন সমাজে, 
ক1লগ্রভাবে, তাহার পূর্ববকৃত ও অধুনা-চেষ্টিত কর্মবশেঃ এইরূপ সমর- 
সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ষাহার] নৃঙনের লোভেও আত্মবিস্থৃত হন ন।, 
আর তার ভয়বিভীধষিক।তেও বিক্ষিপ্ত হইয়া! উঠেন ন1,-_কামবশাৎ 

নৃতনকেও আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন না, আর কার্পণ্যবশাৎ পুরাতনের 

জীর্ণতাকেও আকড়াইয়। ধরিয়া রহেন ন।; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের 

গুণাগুণ ও দাওয়া-দাবীর পরীক্ষ। হইয়া পরিণামে যে সামঞ্জস্ত প্রাতিষ্ঠিত 
হইবেই হইবে, ধীরভাবে তাহা রই প্রতীক্ষায় বসিয়৷ থাকেন,_ প্রত্যেক 
যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের সনাতনী প্রাণশক্তি তাহ।দিগকেই আশ্রয় করিয়। 

আত্মরক্ষা করে। কলহ-কোলাহল-প্রিয় ইতিহাস এই সকল লোকের 

খোজ লয় না। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও, আসর 
লমাজ-বিপ্লবের মুখে, এই সকল ধন্মনিষ্ট, কর্ধ-নিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠঃ শাস্ত ও 
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সমাহিত-চিত্ত স্থধীজনই অতি সন্তূপণে সেই সঙ্কটকালে সমাজের সনাতন 
প্রক্কতিটাকে প্রাণে পুরিয়৷ বাচাইয়া রাখেন । 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় 

বাঙ্গলার ম্বদেশা সমাজ একটা প্রবল বিপ্লব-আোতের মাঝখানে 

আসিয়! পড়িয়াছে। আর এই সঙ্কটকালে যে অত্যক্পসংখ)ক ধীর-প্রক্কতি 

সুধীজ্জনকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজের সনাতন প্রাণবন্ত আপনাকে 

বাচাইয়! রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের মধ্যে 

সর্ব-প্রধান। যে বিদেশীয় শিক্ষ! ও সাধন।র প্রভাবে এই যুগান্তর উপস্থিত 

হয়ছে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শিক্ষা ও সাধনাকে সুন্দররূপেই 
অধিগত করিয়াছেন। এ দেশের আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের তিনি 

অগ্রণী। যে কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয় এই বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার 

সেতু-স্বরূপ হইয়া আছে, তিনি তাহার অন্যতম অধিনায়ক। কিন্তু 
সমসাময়িক ইংরেজি-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই যেবূপভাবে 

এই শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো! সেরূপ.হুন নাই। অন্তদিকে যাহার] এই শিক্ষাদীক্ষা 

পাইয়াও, ইহার প্রতি একটা গভীর ও অযৌক্তিক বিরাগ-বশতঃ এই 

শিক্ষা-দীক্ষাতে দেশমধ্যে যে অবশ্থস্তাবী পরিবর্তনের শ্রোত আনিয়াছে; 
সর্বতোভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, গুরুদাস 

বন্দয।পাধ্যায় একান্তভাবে তাহাদেরও সঙ্গে মিশিয়া যান নাই। 

মানুষের বিগ্তা তাহার ভূত্য হইয়াই থাকিবে, তাহ।র ঈপ্লি ঠসাধনে সর্বদ| 
নিযুক্ত হইবে; ইহাই বিগ্তাপাের সত্য লক্ষ)। কিন্তু, ছুাগ)ক্রমে অমর! 
আজকাল সর্বস্বান্ত হইয়া! যে বিদেশীয় বিগ্া-অর্জনের চেষ্ট। করিতেছি, 
তাহা অনেক স্থলেই আমাদের ভূত) না হইয়া, প্রভু হইয়া 

বদসিতেছে। আমরা অনেকেই এই অভিনব বিগ্ভাকে নিজেদের করণ্ণে 
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নিয়োগ করিতে পারিতেছি ন!; প্রত্যুত এই বিগ্ভাই আমাদিগকে ভয়াবহ 
পর-ধর্মে নিয়োগ করিতেছে। মানুষের শিক্ষা ও সাধন! তাঙ্ছার 

আত্মন্ঞানেরই স্কুরণ করিবে; ইহাতেই শিক্ষার সার্থকতা লাভ হয়। 
কিন্ত বর্তমান বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের আত্মজ্ঞানের 

শ্কুরপ না করিয়া, অনেক সময় কেবল আত্ম-বিস্থৃতিই জন্মাইয়। 

দেয়। এই বিদেশী বিস্তার বলে আত্মলান্ড করা দুরে থাক্, অনেক 
সময় আমর! আত্ম-বিক্রয় করিয়াই বমি। এইরূপ আত্ম-বিস্বৃতি 

ও আত্ম-বিক্রয় আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণ 

ধর্ম হইয়! গিয়াছে । সংস্কারক ও সংস্কার-বিরোধী, উভয় দলেরই মধ্যে 

ইহা দেখ। যায়। এক শ্রেণীর সমাজ ও ধর্মসংস্কারক সর্ধজনসমক্ষে 
স্পর্ধাসহকারে নিলজ্জভাবে, যেমন এই বিদেশীয় সভ্যতা ও 

সাধনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্ বাহ প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন) 

ধাহার! এই প্রকাশ্ত প্রয়াসের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, 

তাহার।ও গোপনে গোপনে সেই বিজাতীয় ভাবকেই অজ্ঞাতসারে 
প্রাণমধ্যে বরণ করিয়া তুলিতেছেন। ভগবানকে যেমন মিত্রভাবে 

ভজনা করিয়া পাওয়। যায়, শক্রভাবে সাধন করিয়াও পাওয়া! যায়, 

আর শাস্ত্র বলেন, শক্রভাবে সাধন করিলে বত সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়, 

মিত্রভাবে ভঙ্গনায় তত সত্বর হয় না; সেইরূপ কোনো বিদেশীয় 
সভাযতা-সাধনাকে মিত্রভাবে ও শক্রভাবে, উভয় ভাবেই পাওয়া যায়। 

আমাদের ধশ্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা মিত্রভাবে মুরোপের ভজন! 

কর্রতেছেন। সংস্কার-বিরোধী "পুনরুথানকারিগণ” শক্রভাবে তার 

সাধনা করিতেছেন। আর, কার্যত: উভয় পক্ষই সমভাবে তাহার 

দ্বার অভিভূত হইয়। পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণের উপরে সুরোপের 

প্রভাব প্রত্যক্ষ, সংস্কার-বিরোধিগণের উপরে প্রচ্ছন্ন--ছ'এর মধ্যে 

এইমাত্র প্রভেদ। 

একশ” চুয়ািশ 



গুরুদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সংস্কারক ও সংস্কীর-বিরোধী 

ংস্কারকগণ অসাধারণ অভ্যুদয়সম্পন্ন বিদেশী সমাজের বিধিব্যবস্থা 

ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানারদিকে বথাপাধ্য নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার 

জন্ত লালায়িত হইয়াছেন। আর এইরূপে বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার 
বাহ উপকরণগুলিকে সযত্বে সংগ্রহ করিতে যাইয়া স্বল্পবিস্তর আত্মহারা 
হুইয়। পড়িতেছেন। ম্বদেশী সভ্যতা ও সাধনার যে একট। অতি ভাল 

দিক আছে, এ কথা৷ ইহার! অস্বীকার করেন না। বরং এই ভালটুকুকে 
রক্ষা করিবার জন্তই যে সংস্কার প্রয়োজন, ইহাই বলিয়া থাকেন। 
কিন্ত কোনে! সমাজের বহিরঙগগুলিকে গ্রহণ করিয়া তার ভিতরকার 

প্রকৃতিগত আদর্শ ও স্বভাবকে বর্জন করা যে সম্ভব হয় না, এটা 

তাহার বোঝেন না। বিদেশি সমাজের বাহিরের উপকরণ ও 

আয়োজনগুলিকে প্রাণপণে সংগ্রহ কারব, আর স্বদেশের সমাজের 

ভিতরকার প্রাণটাকেও ধরিয়া রাখিব এবং তাহারই মধ্যে পুরিয়া৷ দিয়া 
একট। উৎকৃষ্ঠতম সমাজ গড়িয় তুলিব, ইহা! যে অসম্ভব ও অসাধ্য,_ 
এই মোট! কথাট। অনেকেই ৩তলাইয় দেখেন না। প্রত্যেক জীবের 

আত্মপ্রয়োজনেই তার দেহটা গড়িয়া উঠে। জীবদেহের বহিরঙগগুলি 

একট! আকম্মিক ঘটনাপাতের অচেষ্টিত ফল নছে। সমাজ-জীবন এবং 

সমাজণ্দেহ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। 
প্রতেক সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানা দি 

সেই সমাজের আত্ম প্রয়োজনে, তার আভ্যন্তরীণ জীবন-চেষ্টার ফলেই 
গড়িয্া উঠে, কোন আকস্মিক ঘটনাপাতে আপন! হইতে গান ন1, 

অথব। অন্ত সমাজ হইতেও উড়িয়া আনিয়া জুড়িয়া বসে না। দেহের 

সঙ্গে দেহীর সম্বন্ধ যেমন অঙ্গাঙ্গী_-ইংরেজিতে ইহাকে অর্গানিক রিলেষণ 
(97:88058০ £518060915 ) বলে-_প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, বিধি- 

ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সেই সমাজ-জীবনের সমন্ধও সেইরূপ 

একশ' পরতাল্লিশ 



চরিত-চিত্র 

অঙ্গাঙ্গী, আকন্মিক নহে। কান টানিলেই যেমন আপন! হইতে মাথাও 

সরিয়। আসে, সেইরূপ কোন সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের ঠাটকে 

কোথাও খাড়! করিতে গেলে তার প্রাণটাও যে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনা 

হইতে আসিয়! পড়িবে, ইহ! নিশ্চিত। বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার 
বহিরঙ্গ সাধনে নিযুক্ত হইলে, তার অন্তরঙগটুকুও লইতে হইবে । আর 

এরূপ ভাবে, হ্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তার দেহ ও গ্রাণ 
উভয় বস্তকেই যদি আত্মসাৎ করিতে হয়, তবে স্বদেশের সত্য প্রাণটাকে 

কিছুতে রক্ষা! কর। সম্ভব হইবে না। সংস্কারকগণ যে ভাবিতেছেন, 
তার! বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার ভাল অনুষ্ঠান-গ্রতিষ্ঠানগুলিকেই 

বাছিয়! নিজেদের সমাজে গ্রহণ করিবেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে 

নিজেদের দেশের সনাতন আদশ টাকে ও বাচাইয়! রাখিবেন, ইহা অলীক 
কল্পন! মাত্র । 

প্রত্যেক সভ্যতা ও সাধনাতেই ভাল ও মন্দ ছুই আছে। আর এই 
ভাল ও মন্দ ছায়াতপের স্ঠায় পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেঘ্রূপে মিশিয়া 

আছে। সকল সমাজের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যেই ভাল ও 
মন্দের এই অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে । যে সমাজে যে সকল রীতিনীতি 
ও আচার-বিচার, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আপন হইতে 

গড়িয়। উঠে, সে সমাজে তার সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্রের মধ্যে ভালকে 

রক্ষা! «করিবার ও মন্দকে রোধ করিবার একট! কৌশলও আপন! 

হইতে ফুটিয়। উঠে। অপর সমাজ যদি এই সকল রীতিনীতি বাহির 
হুইতে গ্রহণ করিতে যায়ঃ তাহা হইলে, ভাল মন্দ ছুই তাহাকে লইতে 

হয়। তার ভালটাকে বাড়াইয়! দিয়া মন্দটাকে রোধ করিবার 

সহজ কৌশলটা সে সমাঞ্জ কিছুতে লাভ করিতে পারে না। কারণ এই 
সহজ কৌশপটী ধার করিয়া! পাওয়৷ যায় না। আর এই জন্তই অনুকরণ- 
প্রয়াসী সংস্কারচেষ্টা, সমাজের অস্তঃগ্রক্কৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় ন! 

একশ+ ছয়চলিশ 



গুরুদাস বন্দে)াপাধ্যায় 

বলিয়া, সর্বদাই ভয়াবহ পরধর্মম হইয়া উঠে। আমাদের আধুনিক ধর 
ও সমাজ-সংস্কারকগণ যেমন এইরূপে বিদেশের সমাজের বহিরঙ্গ সাধনে 

সচেষ্ট হইয়া, সেই সমাজের ভিতরকার ভাব ও আদর্শের দ্বারা 

উত্তরোত্তর অভিভূত হইয়া» স্বদেশের সনাতন প্রাণ-আোতের বাছিরে 

যাইয়। পড়িতেছেন) সংন্কার-বিরেধিগণও সেইরূপ অন্তভাবে ও 

অন্ত কারণে, সেই সনাতন প্রাণ-আোত হইতে একান্তভাবে সরিয়া 

যাইতেছেন। সংস্কারকগণ বিদেশী সমাজের বাহিরের আচার অনুষ্ঠানাদির 
মধ্যে নিজেদের সমাজের প্রাণরূপী সনাতন আধ্যাত্মিক আদশটাকে 

পুরিয়া তাহাকে সময়োপযোগী ও কাধ্যক্ষম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 

এই পরদেহে যে সে প্রাণ থাকিবে না, থাকিতে পারে না, তার প্রতি 

ইহাদের দৃহি নাই। সংস্কার-বিরোধিগণ বিপরীত পথ ধরিয়। ম্বদেশের 
সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যে বিদেশের 

সভ্যতা ও সাধনার প্রবল প্র।ণটাকে পুরিয় দিয়া, নিজেদের সমাজের 
বাহ্ৃ ঠাটকে সতেজ ও সময়োপযোগী করিতে চাহিতেছেন। আমাদের 

পুরাতন সমাজ-দেহ বিদেশের এই নবীন প্রাণের টান যে কখন 

সহিতে পারিবে না, তার প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। আর এইক্ষপ 
উভয় পক্ষই বিদেশী সভ্যতা ও সাধন!র ত্বারা অভিভূত হুইয় পড়িয়াছেন। 
সংস্কারকগণ নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গকে স্বল্পবিস্তর ভাঙিয়া 

চুরিয়াঃ বিদেশী সমাজের হাচে নিজেদের সমাজকে নৃতন করিয়া! গড়িয়। 
তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতার পশ্চাতে একট! পাত্রিঞজন- 

স্থুলভ, কল্লিত বিশ্বমানবী প্রেমের প্রেরণা আছে ; নিজেদের সমাজ- 

জীবন ও সমাজ-প্রক্কতির কোনো! সত্য ধারণ! নাই । অন্তদিকে ধাহ!রা 
প্রাণপণে এই সংস্কার-প্রক্নাসের প্রতিরে!ধ করিয়া, সমাজের “সনাতনী” 

আকৃতিকে সবত্বে বাচাইয়! রাখিবার জন্ঠ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহাদের 

এই ব্যাকুলতাতে তাহাদের সরল স্বদেশগ্রীতিই প্রকাশিত হয়, কিন্ত 

একশ' সাতচল্লিশ 



১রিত-চিত্র 

নিজেদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে প্রাকৃত জন-নুলভ দেহাত্বধ্যাস যে বিন্দু 

পরিমাণেও বিচলিত হইয়াছে, ইহ] প্রমাণিত হয় না। তাহারা সমাজের 

দেহটাকে, তার বাহা বিধিব্যবস্থা। ও আচার-অনুষ্ঠান গ্রভৃতিকেই সমাজের 
সনাতন প্রাণ বলিয়! ধরিতেছেন ; আর তারই জন্ত কালের প্রভাব এবং 

পূর্ববকৃত কর্মের অপরিহার্ধ্য পরিণামের গ্রাতি বিন্দুমাত্র দূকপাত না করিয় 

সমাজের বাহিরের ঠাটকে রক্ষা করিলে তার ভিতরকার প্রাণটাও রক্ষা 

পাইবে ভাবিয়া, ধাহারা এই ঠাটকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিক়া 
গড়িয়! তুলিতে চান, তাহাদের সর্ধবিধ সংস্কার-চেষ্টার প্রতিরোধ করি- 

তেছেন। এইরূপে আমাদের সংস্কারক দল যেমন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার 

নামে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজগঠনকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার 

স্থলে বিলাতী আদর্শের একট৷ রজত-প্রধান শ্রেণীভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 

চাহিতেছেন ; সেইরূপ সংস্কার-বিরোধিগণও আশ্রমভ্ষ্ট সুতরাং ধর্মহীন 
যে বর্তমান বর্ভেদ সমাজে প্রচলিত আছে, তারই ভিতরে বিলাতী 
শ্রেণীভেদের প্রাণটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাচীন বর্ণীশ্রমধর্ম্ের জয়োনুখ 
বহিরঙ্গটাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একদল বিদেশী সভ্যত। 

ও সাধনার দেহটাকে, আর একদল তার প্রাণটাকে লইয়৷ টানাটানি 

করিতেছেন। সুতরাং, একপক্ষ সজ্ঞানে আর একপক্ষ অজ্ঞ।তসারে, 

কিন্ত উভয় পক্ষই সমভাবে সত্যকার স্বার্দেশিকতা হইতে ভুষ্ট হইয়া, 
বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা অভিভূত হুইয়। পড়িয়াছেন। আর এই 
ছুই দলই ছুই ভিন্ন দিক দিয়া দেশের সত্যিকার সনাতন সভ্যতা ও 
সাধনার মূল ভিত্তিটাকে ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। 

মধ্যপথ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছুই প্রতিত্ষশ্িদলের কোনটার অস্তভূতি 

নহেন। প্রচলিত অর্থে তাহাকে কিছুতেই সমাজ-সংস্কারক বল! সঙ্গত 

হইবে না। তিনি নিজেই কোন মতে সংস্কার বিরোধী বলিয়। পরিচিত 

একশ' আটচল্লিশ 



গুরুদাস বন্দে]োপাধ্যায় 

হইতে রাজি নছেন। মানব-সমাজ ষে নিয়ত পরিবর্তনশীল, ইহ! তিনি 
জানেন । মধ্যে মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেও, মোটের উপরে এই সকল 
সামাঙ্গিক পরিবর্তন ষে উন্নতিমুখী, ইহাও তিনি মানেন ৷ সমাজের অবস্থার 

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রাচীন রীতিনীতিও ষে পরিবর্তনযোগ্য 

হইয়! পড়ে, ইহ! তিনি স্বীকার করেন। *হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক 
স্থান আছে, সংস্কারের অনেক কার্য আছে”*--এ কথা মুক্তকণ্ঠে 
প্রচার করিতেও তিনি কুষ্টিত নহেন।* সুতরাং মোটের উপরে 
সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমাজ-সংস্কারকদিগের সঙ্গে তার 

মতের মিল আছে। তবে মতে মিল থাকিলেও কাধ্যে মিল নাই। 
তারই জন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রচলিত অর্থে সমাজ-সংস্কারক বল! 

সঙ্গত নহে। সমাজ-সংগ্কারকের৷ সচরাচর সমাজের গতির বেগই 

বাড়াইয়৷ দিবার জন্য ব্যস্ত ; তার গতির দিকট! স্থির রহিল কি না, তার 
প্রতি তাহাদের তেমন সজাগ দৃষ্টি নাই। আর এইখানেই তাহাদের সঙ্গে 
তাহার যাহা কিছু বিরোধ। সাধারণভাবে সমাজ-সংন্কারকদিগের 

সহুদ্গেস্তের সঙ্গে তার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এইজন্ত আপনি 
নিষ্ঠাবান ও একান্ত স্বৃতি-অন্ুগত হিন্দু হইয়াও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

কখনে! শ্রুতি-স্থবৃতি-বিরোধী সংস্কারকদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। 

বরং মনে করেন, তাহারা সাধু-ইচ্ছার দ্বার! প্রণোদিত হইয়া! সংস্কার- 
কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, আর সে ইচ্ছার সফলতার জন্তই তাহাদিগকে 
“অগ্রপশ্চাৎ ও চারিদিক দেখিয়! গশুনিয়! সাবধানে” চলিতে বলেন।1 

হিন্দুর সমাজানুগত্য 

এই সংযম ও সমাক্দৃষ্টি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ধদীবনের 

মূলস্ত্র । সমাজের কল্যাণের জন্ত প্রয়োজন মত তার প্রাচীন ও 
_ ক ননওকর্লুিক্া। 

1 “জ্ঞান ও কর্ম ২৮০ পৃষ্টা। 

একশ' উনপঞ্চাশ 



চরিত-চিত্র 

প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন কর! যাইতে পারে। কোন চিন্তাশীল 
এবং বিশেষজ্ঞ হিন্দুই এ পরিবর্তনের একাস্ত বিরোধী নহেন। প্রাচীনকে 

বর্জন করা যে মহাপাপ, হিন্দুর বিবর্তন-ইতিহাসে এমন অদ্ভূত কথা 
খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় ন!। যাহ! প্রাচীন ও প্রচলিত তাহাকে ভাঙ্গাই যে 
অধর্্ম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এমন মনে করেন না। আবশ্তক হইলে, 
হিন্দু তার দেবতার মন্দিরও তো ভাঙ্গিয়া থ।কেন। কিন্তু সে ভাঙ্গার ভাব 

ও ধরণ পূধক। সে ভাঙ্গাতে তার দেবতা লুগু হন ন।, তার দেবভক্তিও 

নষ্ট হয় না। দেবতার পীঠস্থান বলিয়াই তে! দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য ও 

পবিত্রতা । তারই জন্ত তে! পাথরের বা ইটকাঠের ঘর ভক্তের ভক্তির 
বিষয় হইয়া! উঠে। হিন্দুর সমাজ সেইরূপ হিন্দুর ধর্মের বহিরাবরণ ও 

কায়ব্যহ-ম্বরূপ । ধর্মাবহ বলিয় হিন্দুর শ্রুতি যার বন্দন! করিয়াছেন, 

তিনি নিতান্ত নিরাকার ভাবমাত্র নহেন। কেবল মানুষের 

হদয়-আকাশেই ঠ্রার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠ। হয় না। যেনন প্রত্যেক 
মানুষের প্রাণে তার ধর্খবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তিনি আত্মপ্রকাশ 

করেন; সেইরূপ যে সমাজে সে ব্যক্তি বাস করে, সেই সমাজ-দেছে 
তার রীতিনীতি এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যেও তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! থাকেন। এই জন্ত প্রতেঃক সমাজের বিধিব্যবস্থা সেই সমাজের 

প্রাণগত ধর্মের বহিরঙ্গ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া রহে। অতএব হিন্দু 
আপনার দেহকে যেমন দেবতার মন্দির বলিয়৷ ভাবেন, তার দেহপুরে 

ধেমন সর্বান্তর্যামী ও সর্বলোকসাক্ষী নারায়ণকেই একমাত্র 
পুরস্বামীরূপে দেখিয়া সংযত চিত্তে, পবিত্রভাবে দেছের সেবা করেন, 
সেইরূপ আপনার সমাজকে ও হিন্দু সেই ধর্মাবহু পরম-পুক্লষের বহিরজ 
ও কায়ব্হ বলিয়। ভক্তি করেন। এই কারণেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর 
চক্ষে তার সমাজের আমন্ুগত্য ও ধর্খের আনুগত্য একই 

কথা হয়। 

একশ' পঞ্চাশ 



'গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 

হিন্দুর সমাজ-তত্ত 

কারণ, হিন্দুর নিকটে তার সমাজ কতকগুলি মনুজগো্ঠির স্বেচ্ছ।- 

নির্বাচিত বা ঘটনাক্রমে সংঘটিত একটা মিলনভূমি মাত্র নহে। মানুষ 

কখনে। কখনে! ইচ্ছ! করিয়া কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সমাজ বন্ধ 

হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এ সকল স্বর্কৃত-সমাজ তার মূল সমাজেরই 
অন্তর্গত হয়, কিন্তু সে সমাজের সমধর্ম লাভ করে না। ব্রাঙ্গসম!জ, 

আর্ধ্যসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ, ভারত-সভ1, জমিদারী-পঞ্চায়ৎ, জাতীয় 

মহাসভ1 বা কংগ্রম এবং প্রাদেশিক সমিতি এগুলি স্বে্ছাবন্ধ 

সমাজ। কিন্তু মানুষকে সামাঙ্জগিক জীব বলিয়া অমর! যে 

সমাজের প্রতি নির্দেশ করিয়৷ থাকি, সে সমাজ এই জাতীয় সমাজ নহে। 

ফরাসী বিপ্লবের অধিনায়কগণ অষ্টাদশ শতাব্ীর শেষভাগে একটা কল্পিত 

সামাজিক সর্তের বা সোলিয়াল্ কনট্রযাক্টের (50০181 ০01)0806 ) উপরে 

মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে--এই নিদ্ধাস্ত অবলম্বন করিয়া, সেই 

সর্তের উপরেই জনমণ্ডলীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বতব-স্বাধীনতাকে গড়িয়| 
তুলিবার চেষ্ট! করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বহছুিন সে কল্পিত সিদ্ধাস্ত 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । যুরে।পীয় পণ্ডিতেরাও এখন আর মানবসমাজকে 

এইরূপ একট! স্বেচ্ছাবদ্ধ ও স্বরত মিলনভূমি বলিয়া মনে করেন ন1। 

হিন্দু কখনো! এরূপ অস্তুত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে ফায় নাই। হি্ছু 
চিরদিনই এটী জানে ষে মানুষ যেমন আপনার খুসি বা খেয়ালমত এই 

ভৌতিক দেহ ধারণ করে না, সেইরূপ সে আপনার ইচ্ছামত সমাজ- 

বিশেষেও জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মসন্বন্ধীয় সর্ববিধ ব্যাপাওই তার 
প্রাক্তন কর্্মবশে সংঘটিত হইয়! থাকে । তার প্রাক্তন কর্মই তাকে 

আপনার নিদ্দি্ই ফল-অনুষায়ী ভৌতিক দেছেতে আবদ্ধ করে। আৰ 
সেই প্রাক্তন কর্মবশেই মানুষ সমাজ-বিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই 
সমাজের কর্মজালে আবদ্ধ হইয়! পড়ে। এই দেছের লঙ্গে যেমন তার 

একশ' একার 
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নিজের সমাজের সঙ্গেও সেইরূপ, মানুষের যাবতীয় সম্বন্ধ আকশ্মিক নহে 
কিন্তু অঙ্গাঙ্গী। যেখানে সে ঘটনাবশে, পরজীবনে সমাজান্তর গ্রহণও 

করে, সেখানেও তার মূল ও জন্মগত সমাজ-গুকৃতিটীকে সে লঙ্গে লইয়াই 
যায়। সেই স্বেচ্ছানির্বাচিত নুতন সমাজে, নূতন কর্ম সঞ্চিত হইয়।, 

কালক্রমে এই প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিলেও, যে সমাজে তার জন 

হইয়াছিল, সেই সমাজের মূল ছাপটা তার অন্তঃপ্রক্কতি ও বহিরাচরণ 
হইতে কখনে! একেবারে মুছিয়! যায় না। প্রত্যুত বংশপরম্পরায় তার 

বৈজিক গুণ সংক্রামিত হইয়া, এই হ্দেচ্ছগৃহীত নৃতন সমাজেও, চিরদিনের 
জন্য না৷ হউক অন্ততঃ বহুদিন পর্যন্ত, তার বংশধরগপের চিস্তাতে ও 

চরিত্রে, সেই মূল সমাজের কতকগুলি বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে । 

আর ইছাতেই সমাজের সঙ্গে সেই সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ যে 

আকম্মিক নহে--অঙ্গাঙ্গী, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সমাজের সঙ্গে সমাজান্তর্গত জনগণের যে সম্বন্ধ তাহা অপরিহাধ্য 

ও অঙ্গানী বলিয়া, হিন্দু কখনো আপনার সমাজকে নির্জীব 
মনে করে নাই। তাহার দেছে যেমন একট! প্রাণবন্ত আছে, যাহ! 

চক্ষে দেখ! যায়না, কিন্তু দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে ষে 

অঙ্গাঙ্গী সন্বন্ধ গ্রতিষ্ঠিত---যে সন্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া সর্ধবিধ দৈহিক 

চেষ্টা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে এই প্রাণবন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া 

থাকে ; তেমনি তাহার সমাজেও একট! প্রাণবন্ত আছে, হিন্দু এ কথ! 
চিপ্নদিনই বিশ্বাস করিয়। আসিয়াছে । এই সমাজ-প্রাণটাকেও চক্ষে 

দেখা যায় না। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে ষে 

অঙ্গা্গী সব্বন্ধ রহিয্লাছে, তাহারই বিবিধ চেষ্টার ভিতরে এই সমাজ-প্রাণও 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর হিন্দুর এ সিদ্ধান্তকে যুরোপীয়দের পক্ষেও 
আজিকালি একট। অদ্ভুত কল্পনা বলিয়! উড়াইয়! দেওয়া! সম্ভব নছে। 
কারণ, ঘুরোপীয় পঙ্ডিতেরাও এখন এই কথাই বলিতেছেন। আধুনিক 

একশ বাছা 



গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 

সমাজতত্ববিদ্গণ মানবসমাজে জীবধর্দম আরোপ করিয়! তাহাকে 

নিঃসন্ভোচে জীব-উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সোসিয়াল্ অর্গেনিভম্ 

(5০০181 0189171510 ) বা সমাজ-জীব কথাট। যুরোপীয় চিন্তায় সর্বাথ। 

গৃহীত হুইয়াছে। আর এটা ষরদি কেবল একট! কথার কথা ন! হয়, 

এর পশ্চাতে যদি কোনে! প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠ। হইয়। থাকে, তবে 

জনসমাঞ্জের ভিতরে একটা আত্মস্কুরিত প্রাগন-চেষ্টারও প্রতিষ্ঠা করা 

অপরিহার্য হইয়া উঠে। জীব বলিলেই তার একটা বাক্তিত্ব বা নিত্ব 
আছে, এটা বোঝায়। এই ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব সাধারণ জীবধর্। জীব- 

মাত্রেরই একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য লাভের জন্ত যথোপযুক্ত উপায় 
নির্বাচন ও সেই উপায় অবলম্বনে আপনার সফলতালাভের প্রয়াস 

করিবার একট! আভ্যন্তরীণ শক্তিও আছে। জীবের সর্ববিধ জীবন- 

চেষ্টার ভিতর দিয়া তার জীবনের এই চরম লক্ষ্যটা নিয়ত ফুটিয়! উঠে। 

জীবের ভিতরকার ও বাহিরের বিভিন্ন সম্বন্ধ ও সর্ববিধ বিধিব্যবস্থা এই 
লক্ষ্যটার সন্ধানেই চলে। 

জনলমাজেরও সমষ্টিভাবে একটা গতি, একটা এঁছিহাসিক বিবর্তন 
চেষ্টা, একট! নিরম আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্ত গতি 

আছে, তথাপি নির্দিষ্ট গন্তব্য নাই; বিধান আছে, তথাপি কোনে! স্থির 
লক্ষ্য নাই; নিয়ম আছে, তথাপি সে নিয়ম কোন কিছু স্থিরভাবে 

আয়ত্ব, প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না,-ইহা৷ কুত্রাপি জীবধর্শ 
বলিয়৷ গণ্য হয় না। এরূপ অসঙ্গতি বুদ্ধিতে আসে না, কল্পনা করাও 

অসম্ভব। কিন্তু জনসমাজকে কেবল অর্গেনিজম্ বলিলেই যথেষ্ট বল! হয় 
না। জনসমাজে শুদ্ধ জীবত্ব আরোপ করিয়াই, তার প্রন্কৃতি ও গতির 
সম্যক্ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। জনসমাজকে এই জন্ত কেবল 
অর্গেনিজ্জম্ না বলিয়। “বিইংই” (6178 ) বলিতে হয়। ইতালীয় মনীষী 
মহামতি ম্যাটুসিনী মানবসমাজকে এই 'বিইং' উপাধি গুদান করিয়াছেন। 

একশ' তিপায় 



চরিত-চিত্র 

মুরোপীয়দের মধ্যে আধুনিক কালে বোধ হয় ম্যাটুসিনীই মানবসমাজের 
মূল প্রর্কৃতিটী অতি পরিঙ্গার রূপে ধরিয়াছিলেন। [73172191515 & 
8178-- আধুনিক যুগে ম্যাটসিনীই প্রথমে অকুতোভয়ে এ কথাট৷ 

বলিয়াছেন। আর “বিইং” (8118) বন্ত অচেতন নহে, সচেতন। 

তাহ। শ্বপ্রকাশ ও স্বগ্রতিষ্ঠ। তার আত্ম-জ্ঞ/নই তার গতির কারণ ও 
স্থিতির ভূমি হইয়া! আছে। পাশ্চাত্যেরা ষাহাকে বিইং ( 86178) 

বলেন, হিন্দু তাহাকে আত্মা বলেন। আমরা যাহাকে “আমি” বলি, 
যাহাকে অপর মানুষে তুমি বা তিনি বলে, এই অহং-প্রত্যয়বাচক বস্তই 

আত্ম-বস্ত। তাহাই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এবন্ত আপনি আপনার 
গতি-হেতু ও স্থিতি-ভূমি। হিন্দুর শান্ত্ে জীবান্তর্যামী এই আত্ম-বস্তকেই 
নারায়ণ বলিয়াছেন । “জীবহৃদে জলে বসে সেই নারায়ণ।” এই নারায়ণই 

বাঞ্টিভাবে জীবান্তর্যামী-_-পরমাত্মা। আর এই নারায়ণই সমষ্টিভাবে 

মহাবিষুচূপে সমগ্র মানবসনাজেরও আত্মা । ম্যাটুসিনী যে বস্তকে লক্ষ্য 
করিয়া “হিউম্যানিটা ইজ এ বিইং” (70108010515 & 96108) এই 

কথ বলিয়াছেন, সেই বস্তকে প্রত্যক্ষ করিয়াই হিন্দু সাধক মহাবিষু 
নাম দিয়াছেন। এই হিউম্যানিটির ভাব বা আদর্শকে যুরে[পের নিকট 

হইতে ধার করিয়া, বিশ্ব-মানব উপাধি দিয়! নিজেদের জাতীয় সাধনায় 
বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কর! হিন্দুর পক্ষে একান্তই 
অনাবশ্থীক।« আমাদের মহাবিষ্ণতে এই ভাবটা যেমন সথন্দররূপে কুটিয়। 
উঠিয়াছে, ঘুরোপের ছিউম্যানিটাতে এখনো তেমন ফুুটিয়া উঠে নাই। 

কোথাও কোথাও খৃষ্টীয়-লাধনায় ঘৃষ্ঠেতে বরং এ ভাবটা ফুটিয়াছে। এই 
ক পি ৭ পপ পপ পাপ 

* বন্ধিমচন্তরা আনলামঠে মাতৃ-যু'র্ভ প্রদর্শন করিবার সময়ে মাকে মহাবিকুর 
জনকে স্থাপন করিয়ছেন। ইহাই মা'র নিত্যমূর্তি। মহাবিকুর অঙ্ক হইতেই 

মা জমে জঙদ্ধাত্রী, কালী, হূর্গ| রূপে সমাজ-বিধর্তনে প্রকাশিত হুইয়! থাকেম। 
বঙ্ছিমচন্ত্রের মহাবিকুই হূরে।পীয়দিগের হিউম্যানিটা। 

একশ' চুদা 



গুরুদাস বঙ্গে)পাধ্যায় 

মহাবিষুই বিশ্ব-আত্ম!। এই দেহ নারায়ণেরই কাযব্হ। তিনিই 
সৃষীকেশ,-- এই সকল জানেন্দ্রিয় ও কর্েক্রিয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত!। 

তিনিই.আমাদের অন্তরস্থ পর-আম্ম! ব1 পরমাত্বা,_-বিজ্ঞান-চৈতন্তের 
আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। তিনিই কন্দ্বাধিপ,_দেহমনের সর্বাবিধ চেষ্টার 

নিয়ামক ও ফলদাতা। আবার সমষ্টিগতভাবে মহাবিষুক্পে এই 
নারায়ণই সমাজ-দেহে বাস করিতেছেন। জনসমাজ এই মহাবিষুুরই 
কায়ব্যহ-ম্বরূপ। তিনিই ধর্মাবহ ও পাপনুদ, সমাঞ্জ-নিয়মের 
একমাত্র নিয়ন্ত। । সমাজ-বিবর্তনের তিনিই একমাত্র প্রবর্তক ও 

পরিচালক | ম্)টুসিনী যে হিউম্যানিটাকে “বিইং' বলিয়াছেন, সেই 

তত্বই বস্ততঃ আমাদের শীস্ত্রোক্ত নারায়ণ ব! মহাবিষুু। আর আপনার 

সমাজকে হিন্দু এই সর্বান্তর্যামী, এই সমাজান্তর্যামী, এই বিশ্ব-মাক্ঘা 
মহাবিষ্ণর বহিঃপ্রকাশ ও কায়ব্/হরূপে দেখেন বলিয়াই তাহার নিকটে 
সমাজের আনুগত্য ও ধর্মের আন্গগত্য একই কথ! হইয়াছে । 

হিন্দু সমাজতন্বে গতি-শক্তির স্থান 
কিন্ত তাই বলিয়া হিন্দু যে কখনো আপনার লমাজের প্রাচীন ও 

গ্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে উদ্ভত হন না, এবং এই 
সকল পরিবর্তন প্রবন্তিত করিবার সময় প্রচলিত সমাজ-বিধির আনুগত্য 
অস্বীকার করেন না, এমন নয়। হিন্দুর চক্ষে সমাজ দেহমাত্র, 

নারায়ণই এ দেহে প্রাণ। আর প্রাণের প্রয়োজনেই দেহ? দেছের 

প্রয়োজনে তো প্রাণ নয়। প্রাণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও সর্বদাই 
দ্বেহ অপেক্ষা বড় হইয়া রছে। নারায়ণ সর্বদাই সমাজ হইতে বড়। 
আর সমাজের রীতিনীতি ঘখন কালবশে নারায়ণের আত্মপ্রকাশের 
অন্থপযোগী হইয়া তার আত্মপ্রয়োজনেই পরিবর্তনযোগ্য হইয়া! উঠে, 

তখন তিনি স্বয়ং সাধু মহাজনগণেতে আ.বিষ্ট বা! অবতীর্ণ হইয়া, এই 
সকল পরিবর্তনযোগয বিধি-ব্যবস্থ। রহিত করিয়া, নৃতন বিধি-ব্যবস্থ। 

একশ' পঞ্চার 



চরিত-চিত্র 

প্রবন্তিত করেন। তখন হিন্দু নিঃসস্কোচে এই মহাজন-পন্থার আনুগত্য 
গ্রহণ করিয়া, প্রচলিত ও পুরা প্রতিষ্ঠিত পরিবর্তনযোগ) সামাজিক বিধি- 
ব্যবস্থার আম্ুগত্য পরিত্যাগ করিয়। থাকেন; এই প্রণালীতে 
যেখানে সমাজের সংস্কার সাধিত হয়, সেখানে এই সংস্কার-চেষ্ট। শুদ্ধ 
সমাজের ব্যক্তিগণের স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন1। 
সমাজ-সংগ্কারের নামে তখন সমাজের জনগণ মধ্যে অসংযত 

ব্ক্তিত্বাভিমান জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে স্ব-স্ব-প্রধান করিয়া! সমাজ- 
শাসনকে শিথিল করিয়া দেয় না। সেখানে প্রাকৃতজনের অশোধিত 

বিচারবুদ্ধি ও অসংযত ভোগলালসার দ্বার প্রচলিত রীতিনীতির 

পরিবর্তনষোগাতাও প্রমাণিত হয় না! এবং প্রাঈীন ও প্রচলিত বিধি- 

ব্যবস্থার বশ্ত। অস্বীকার করিতে যাইয়া, সমাজ-সংস্কার চেষ্ট! সমাজ মধ্যে 
অরাজকতা আনয়ন করিতে পারে না। ঘুগে যুগে এই ভাবেই হিন্দু 
সম[জের সংস্কার ও বিবর্তন ঘটিয়! আসিয়াছে । মহাজন-পন্থার অনুসরণ 
করিয়াই হিন্দু সর্বদা! আপনার সমাঁজের সংস্কার ও শোধন করিয়াছে । আর 
এই কারণেই, প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজবিধিকে অগ্রাহথ করিয়াও হিন্দু 
প্রকৃতপক্ষে কখনে! সর্বধন্শমূল যে সমাজানুগত) তাহাকে একাস্ত ভাবে 

বর্জন করে নাই, করিবার প্রয়োজনও কদাপি হিন্দুসমাজে উপস্থিত 

হয় নাই। 

মহাজ্ন-পন্থার প্রণালী 
কিন্ত কোনে! সমাজের সকল লোকই সর্বদা সেই সমাজের মূল 

প্রক্কৃতিকে সজ্জানে আয়ত্ত করিতে পারে না। সকলেই তার শ্রেষ্ঠতম 

বিধান বা উতকষ্ঠতম আদর্শানুযায়ী আপনাদিগের জীবনকে গড়িয়া 

তোলে না। এই জন্ত কালবশে যুগে যুগে যখনি সামাজিক রীতিনীতির 
পরিবর্তন আবশ্ক হইয়াছে, তখন সকল হিন্দুই যে এই যহাজন-পন্থা 

আশ্রয় করিয়াছে, এমন বলা যায় না। আর কোনে! যুগেই বুগপ্রবর্তক 

একশ' ছাপার 
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মহাজনের! সেই যুগের প্রারস্তেই আবিভূত হুন না। প্রথমে নান! 
কারণে সমাজ-মধ্যে নুতন আদর্শ ও নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ত 

করে। তখন অল্পে অল্পে নৃতনে ও পুরাতনে ত্বন্ঘ উপস্থিত হইয়া, 

সমাজ-মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে থাকে । আর তখন হইতেই 

এই লকল ধুগপ্রবর্তক মহাজনগণের আগমনের প্রয়োজনের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার আয়োজনও আরম্ভ হুয়। কিন্তু এই সকল সামাজিক 

বিশৃঙ্খলার একান্ত আতিশয্য না হওয়া পর্যন্ত তাহারা আবিভূত হন 

না| কারণ ধর্মের গ্লানি এবং অধর্ম্টের অভ্যুদয় একটা বিশেষ মাক্রা 

লাভ না করিলে, ধুগপ্রবর্তক মহাজনগণ আত্মপ্রকাশ করেন না। 

স্থতরাং প্রত্যেক ধুগসন্ধি স্থলেই, এক দল লোকে মহাজন পদা শ্রয় 

লাভ না করিয়াও শুদ্ধ আপনাদের বিচারবুদ্ধির প্রেরণাতে সমাজের 

প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে অবলম্বন করিয়! থাকেন। সে সময়ে আর একদল 

লোক সমাজ-স্থিতি রক্ষার্থে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতিকেই আশ্রম 

করিয়া রহেন। কিন্তু যথাসময়ে মহাজনের আবিভূত হইলেই যে 
সকলে বা! অনেকে একযোগে তাহাদিগকে আশ্রয় করেন, তাহাও 

নহে। তখনো একদল লোকে প্রাচীনকে ই ধরিয়া রহেন। হিন্দু সমাজের 

বিবর্তন ইতিহাসেও এটী সর্বদা দেখা গিয়াছে । ভগবান বুদ্ধদেবের 
সমলাময়িক আর্গণ সকলে বা অধিকাংশ তাহার শরণাপর হন 

নাই। কেহ কেহ যেমন তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি 

কেহ কেহ তাহার শিক্ষা ও সাধনার আত্যন্তিক গ্রতিরোধও 

করিয়াছিলেন । আর বহুসংখযক লোক তাহার আন্থগত্য গ্রন্থ 

করেন নাই, তাহার প্রতিপক্ষতাও করেন নাই, কেবল বাহ! ছিল, 

তাহাকেই ধরিয়৷ রহিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে, আমাদের এই 
বাঙ্গালাদেশেও তাহাই দেখা গিয়াছে । আর আমাদের এ কালেও বে 
যুগভাব প্রবর্তক মহাজনের আবির্ভাব হয় নাই, এমনো তো! নয়। কিন্ধু 
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সকলেই কি তাহাদিগকে আশ্রর করিয়াছেন বা করিতে 

পারিয়াছেন? 

ফলতঃ এরূপ সর্ধদ1 হইয়াছে ও সর্বদা হইবে। কারণ, সকল 
মানুষের প্রঞ্কতি সমান নয়। কারে প্রকৃতি তামসিক, কারো ব৷ 

রাজমিক, আর কারো! ব! শুদ্ধ সাত্বিক। ধার! নিতান্ত তামসিক, তারা 

এ মহাজন-পন্থ। অবলম্বন করিতে পারেন না। তাহাদের অবিবেক, তীাহা- 

দের জড়তা, তাহাদের ভয়প্রমাদাদি এ পথে চলিবার একান্ত অস্তরায় 

হুইয়া রহে। সেইরূপ ধাহার। নিতান্ত সাব্বিক, ধাহাদের তমঃ ও রজ; 
উভয়ই অস্তরস্থ সত্বগুণের ত্বার৷ একান্ত অভিভূত হইয়াছে, সেই সকল 
সহজসিদ্ধ ব! কপালিদ্ধ সাধু-সজ্জনেরা যুগধন্ম প্রবর্তক মহাজনগণের প্রতি 

ভক্তিমান হইয়াও প্রয়োজনাভাবে প্রত্যক্ষরূপে তাহাদের এঁকান্তিক 

আগুগত্য গ্রহণ করিয়। তাহাদের কর্দআোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া 
গেন না। ধাহাদের অস্তঃগ্রকৃতি রজোপ্রধান, তাহারাই প্রত্যেক যুগসন্ধি- 
স্থলে, সমাজের প্রবুদ্ধ গতি-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আপনাদের প্রক্কৃতির 

চরিতার্থতা অগ্বেষণ করেন। আর ই'ছাদের মধ্যে ধাহাদের অস্তরস্থ রজোগুণ 

বন্ধায়মান সব্বের দ্বার অভিভূত হইতে আরম্ত করে, তাহারাই ঘুগপ্রবর্তক 
মহাজনগণকে একান্তভাবে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন। কারণ, 

ষুগপ্রবর্তক মহাজনগণ আপনার ত্রিগুণাতীত হইলেও, চতুঃপার্ন্থ 
রজোগুণপ্রধান লোকদিগকে অবলম্বন করিয়াই শ্ব স্ব আবির্ভাবের 

বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন । যুগপ্রবর্তক মহাজনগণের প্রথম 

শিষ্তের। সকলে না হউন, অনেকেই রজোপ্রভাবে তাহাদের শরণাপর 

হইয়া, প্রাচীন ও প্রচলিত পন্থাকে পরিহার করিয়া, নূতন সাধন 

৪ শাসন গ্রহণ করেন। ক্রমে এই নুতন সাধন ও শাসনের ফলে 
তাহাদের অন্তরস্থ সত্বগুণ বুদ্ধি পাইয়। প্রথমে তাহাদের রজোগুণকে 

অভিভূত করে, পরে ইহাদের মধ্যে ধাহার! বিশেষ সুক্কৃতিসম্পন্ন, তাহারা 
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ক্রমে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ভাগবতী তন্গ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্ত 
পরিণামে সত্বাধিক্য হইলেও, আদিতে নৃতন পন্থা অবলম্বন সময়ে, রজো- 
গুণের আতিশয্য থাক একান্তই আবশ্তক হয়। নতুবা! সকলে যুগ- 

প্রবর্তক মহাঞ্জন-পন্থ। অবলম্বন করিতে পারেন না। আর এট কারণেই 

হিন্দুর যাবতীয় যুগাবতার ক্ষত্রিয় বংশোস্তব। কেবল এক পরশুরামই 
অবতারগণমধ্যে ব্রাঙ্গণ ছিলেন । কিন্তু তিনিও ব্রঙ্গণকুলে জন্মিঘাছিলেন 

মাত্র ;.ব্রান্মণ্যধম্্ অবলম্বন করেন নাই? পরস্ত ত্রিভৃবনকে নিঃক্ষ্রিয় 

করিবার জন্যই তাহাকে রজঃ- প্রধান! রাগাঝ্মিকা ক্ষত্রিয়প্রকৃতি আশ্রয় 

করিয়া ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হৃইয়াছিল। হিন্দুর কিনবদস্তি-প্রসিদ্ধ 
যুগাবতারগণের ক্ষত্রিয়ত্বের পশ্চাতে সমান্গবিজ্ঞাণের একটা নিগুঢ 
তত্ব নিহিত রহিয়াছে বলিয়৷ মনে হয়। 

মহাজন-পন্থা। 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে কখনো এই রজোগুণের 

কোণো প্রকারের আতিশয্য দেখা যায় নাই। “কম্মনাং অশম: স্পৃহ1”-_ 
ইহাই রজের প্রধান লক্ষণ। এই গুণ “তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুস্তবং ৷” ইহা 

শরাগাত্মিকা |” বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম-চেষ্টা আছে। এখন পর্যস্ত 

জনহিতকর কর্মে তার বিন্দু পরিমাণ আলম্ত বা ওদাসীন্ত দেখ! যায় না। 
কিন্তু কর্মচেষ্টা থাকিলেও কখনে কর্মে ঠার অশম স্পৃহা! দেখা যায় নাই। 
তার কন্মচেষ্টা তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুস্তব নহে, ধর্শববুদ্ধি-প্রণো্িত। সুতরাং 

আমাদের অপরাপর কর্মনায়কগণের মধ্যে প্রাক্ধশঃই যে একটা আত্ম- 

প্রতিষ্ঠার ভাব ও ফল-সন্ধিংস্থ চাঞ্চল্য লুকাইয়া৷ থাকে, তাহাতে তাহ! 

লক্ষিত হয় নাই। আর তার প্রকৃতির ভিতরে এই রজোগুণের আতিশধ্য 

নাই বলিয়া, যে মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়! অতি প্রাচীনকাল হইতে 

যুগে যুগে হিন্দু-সমাজের বিবর্তন হইয়! আসিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়! 

হিন্দুলমাজ প্রত্যেক ধুগসন্ধিসময়ে আপনার গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির 

একশ' উনযাট 



চরিত-চিত্র 

মধ্যে সুন্দর ও সহজ সন্ধি ও সামঞ্জন্ত স্থ(পন করিতে পারিয়াছে, গুরুদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার কর্মজীবনে বা ধর্মজীবনে কোথাও একান্তভাবে 

সেই মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তার ভিতরকার 

প্রক্কতিই এমন যে তিনি বোদ্ধবুগের আদিতে জস্মিলে একান্তভাবে 
ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইতে পারিতেন না, তার প্রতিবাদীও 

হইতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি অস্তরে ভক্তিমান 

হইয়াও সেকালের ক্রিয়া-বহুল ব্রাহ্মণ ধর্ম ও বৈদিক পঞ্থাকেই ধরিয়া 
রহিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে, এই বাঙ্গলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি 
তাহাই করিতেন। সে কালের বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বৈদ্ক ও 
কায়স্থদিগের স্ায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও হয় ত মহাপ্রভূর সিদ্ধান্ত ও 

সাধন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কখনই তাহার একান্ত অনুগত হইয়া, 

সমাজের প্রচলিত স্থৃতি-ান্ুগত্য বর্জন করিতে পারিতেন না। আর 

আমাদের এই কালে, বাঙলার হিন্দুসমাজের গতিশক্তি যে সকল 
মহাজনকে আশ্রয় করিয়! সমাজের পরিবর্তনষোগ্য রীতিনীতির সংস্কার- 

সাধনের প্ররয়াসী হইয়াছে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাদের 
সকলেরি প্রতি ভক্তিমান, কাহাকেও অবজ্ঞ। বা! উপেক্ষা করেন ন1) 

কিন্ত আবার ক'হাকেও একাপ্ত-ভাবে আশ্রয় করিয়া সমাজের পরি বর্তন- 

যোগ্য রীতিনীতির আমন্গত্যও পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হন নাই। 

লৌকিকাচার 

মোট কথ! এই যে-_ 

“যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ। 
তথাপি লৌকিকাচারং মনাসাহপি ন লঙ্য়েড ॥” 

“যোগী তরিকা লজ্ঞ এবং সমুদ্র-লঙজ্যনক্ষম হইলেও, কদাপি আপনার 

মনেও লৌকিকাচারকে উল্লজ্ঘন করিবেন ন1”-_ইছাই গুরুদাস 

একশ' যাট 



গুরুদাস বনে)পাধ)য় 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কম্মজীবনের মুলস্ত্র হইয়া আছে। মোটের 
উপরে তিনি বর্তমান হিন্দুসমাজের অনেক বিধিবাবস্থা। ও রীতিনীতি 

পরিবর্তন যে আবশ্তক হইয়! উঠিয়াছে, ইহ! জানেন ও মানেন। আর এ 
সকল মত প্রচার করিতেও তিনি কুষ্ঠিত হন ন1। কিন্তু যতদিন না সমাজ 

সমষ্টিগত ভাবে এগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে, অথাৎ যতদিন না এগুলি 

লৌকিকাচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন তিনি এ সকল সংস্কার 

কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তত নহেন। কিছুকাল পূর্ব পর্যাস্ত এদেশের 

হিন্দু সমাজে অতি অল্প বয়সে বালক-ব।লিকাদের বিবাহ হইত; তিনি 
তার প্রতিবাদী। চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষেই সটরাচর পস্ত্রী-পুরুষের 

পরস্পর সংসর্গ লিপ্দার” উদ্রেক হয়; আর যে বয়সে এই প্রবৃত্তির উদ্রেক 

হয়, তখনই তাহাকে “নিদিষ্ট পাত্রে স্তস্ত করিয়! নিবৃত্তিমুখী করিবার জন্ত” 
নরনারীকে বিবাহস্ত্রে আবদ্ধ কর] কর্তব্য--বিবাহের বয়স সম্বন্ধে 

তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। * কিন্তু কাধ্যতঃ বালিকাদের বিবাহের 

বয়স নির্ধারণ করিতে যাইয়া তিনি দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষ পরাস্তই 
তাহাদের বিবাহ দেওয় কর্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তার 

নিজের বুদ্ধি ও বিচার মতে চতু্দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষই বাপিকাদের 
বিবাহের নিম্নতম কাল নিদ্ধারিত হওয়! বিধেয়। “অসামান্ত পবিত্র ও 

সংবতচিত্ত” নরনারীর পক্ষে আরে। অধিক বয়সে বিবাহ করিলেও ধর্মাহানি 

হয় না, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন না। তথাপি কেবল লৌকিকাচারের 

মুখাপেক্ষী হইয়া তিনি দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ বর্ষই, বালিকার বিবাহের 
উপবুক্ত বয়স বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পরে, বাঙলার 

হিনুসমাজের লৌকিকাচারে ষদি অষ্টাদশ বা উনবিংশ বর্ষের যুবতীগণের 

বিবাহ প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখনো! ষে তিনি এই দ্বাদশ 
হইতে চতুর্দশ বর্ষের নিয়মকেই ধরিয়! থাকিবেন, এমন বোধ হয় ন1। 

* জান ও কর্ত-_২৮০ পৃষ্ঠ! । 

একশ' এক যটি 
১১ 



চরিত-চিত্র 

যেমন বাল্য বিবাহের সংস্কার সম্বন্ধে, সেইরূপ হিন্দুসমাঙ্জের প্রচলিত জাতি- 
বিচার সন্বন্ধেও, লোকাচারে যে পরিমাণ শিথিলত! বা! ওদাধ্যের প্রতিষ্ঠ। 

হইয়াছে, তিনি কেবল তাহাই গ্রহণ করিতে রাজি আছেন। পরমার্থ দৃষ্টিতে 
যেজাতি-বিচারের স্থান নাই, গুকুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা ম্বীকার করেন। 

“বিগ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি 

শুনিটচব শ্গপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশরিনঃ |” 
গাভী হস্তী কুকুরকে ব্রাঙ্ষণে চণগ্ডালে। 

পণ্ডিতের! সমভাবে দেখেন সকলে ॥” 

রামচন্জ্র স্বয়ং গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন । অতএব 

হীনজাতি বলিয়! কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্তব্য নহে ।» * গীতার 
এই উক্তি অনুসারে, আর গুণকর্্ম বিভাগের দ্বার! প্রথমে চতুর্বর্ণের 
উৎপত্তি হয়, এই কৃষ্টোক্তি স্মরণ করিয়া, হিন্দুসমাজে এখন যে আকারে 
জাতিবিচার প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্গত বলিয়! তাহার সমর্থন সম্ভব নহে; 

তিনি ইহ! জানেন। কিন্তু সমাজের লোকমত এখনে! এতটা অগ্রসর হয় 
নাই। তবে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে আজিকালি জাতিবিচারটা কেবল 
পানাহার ও বিবাছেতেই আবদ্ধ হইয়া! আছে। সুতরাং, মধ্যযুগের 
হিন্দুক্মানীর "লৌকিকাচারং মনসাইপি ন লঙ্ঘয়েৎ”_ এই আদেশ মনে 

রাখিয়াই ষেন তিনি “আহার ও বিবাহ বাদ দিয়া” অন্ঠান্ত বিষয়ে জাতির 
প্রাচীর ষে ভাঙ্গ। যাইতে পারে, ভাঙ্গাই যে কর্তব্য, ইহ! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করেন। আর যেযুক্তি অবলম্বনে 1 বিবাহ ও আহার এই ছুই বিষয়েই 
এখন জাতি বিচার মানিয়া চল। কর্তবা, অন্ত বিষয়ে, নহে, তিনি এই 

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহ! দেখিয়৷ লৌকিকাচারই যে তাহার সামাজিক 
কর্তব)াকর্তব্য নির্ধারণে প্রধান ও সম্ভবতঃ একমাত তৌলদও, এই ধারণা 

বন্ধমূল হইয়া! যায়। 
.* জান ও কর্দ ৩৫০ পৃ্ট!। 1 জ্ঞান ও ধর্্থ--৩৫৫ পৃষ্ঠ! । 

একশ' বাটি 



গুরুদাপ বন্দোপাধ্]ায় 

সামাজিক সিদ্ধান্ত 

আর গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন এমন সম্যক্দর্শী, এত তীক্ষবুদ্ধি 
সহ্িচারক মনীষীর সিদ্ধান্তেও সামান্ত লৌকিকাচার ষে এতটা প্রাধান্ত 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ নির্দেশ করাও কঠিন 

নহে। প্রথমতঃ, তিনি আযষৌবনকাল আইনকানুন লইয়াই দিন 

কাটাইয়াছেন। আর সকল সভ্যদেশের ব্যবহার-শাস্ত্রেইে লোকাচার 

অসামান্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । যেসকল লোকাচারের আরম্তভকাল 

জনগণের স্থৃতি হইতে লুগ্ড হইয়৷ গিয়াছে, সকল সভ্য সমাজে 
সে জাতীয় লৌকিকাচারকে প্রত্যক্ষ আইনের সুস্পষ্ট বিধানের সমান 

মধ্যাদা দেওয়! হয়। বিবাহ, দায়ভাগ প্রভৃতি সামাজিক স্বত্বাস্বত্ব নির্ধারণে 

এইরূপ লৌকি কাচার শ্রুতি স্থৃতি অপেক্ষা বলবত্বর বলিয়া গণ্য হয়। 

আর ব্যবহার-শান্ত্রে লৌকিকাচারের এতট। প্রভূত্ব দেখিয়া ব্যবহ।রজীবী 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণে তাহার প্রতি এমন মর্যাদা বোধ 

জন্মিয়াছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহারিদ্ (151156) ও নীতিবিদ্ 

(700181150 ছু'ই। কেবল ব্যবহারবিদ বলিলে তার প্রতি অবিচার করা 
হইবে, জানি। কিন্তু তথাপি তার সাধনায় ও সিদ্ধান্তে ব্যবহারবিদের 

দিকৃট। যে পরিম।ণে ফুটিয়। উঠিয়াছে, নীতিবিদের দিকৃট! ঠিক সে পরিমাণে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে কি ন! সন্দেহ। তার জীবনের গুরুতর সমন্তা সকলকে 
কতটা পরিমাণে ষে তিনি সমীচীন ব্যবহারবিদের চক্ষে দেখেন ও স্বাদ 

ব্যবহার-তত্বের যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে এ সকলের যথেপযোগী মীমাংসা 

করিতে চেষ্টা করেন, তার “জ্ঞান ও কর্ম” গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই ইহার 

প্রমাণ পাওয়া যায়। 
একদিকে যেমন তার ব্যবসায়ের দীর্ঘ অভ্যাস, অন্তদিকে সেইরূপ তার 

তত্ব-সিদ্ধাস্তও তার এই লোকাচার আনুগত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। 
তত্ব সম্বন্ধে তিনি শক্কর-বেদান্তাবলম্বী। শক্কর-বেদান্ত মতে, বিশেষতঃ 

একশ' তেব 



চরিত-চিত্র 

ষে মায়াবদ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত বলয় এদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে 

জীব ও জগতের সত্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পত্রমের স্তায়, 
এই জীব ও জগতের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান পরমার্থতঃ মিথা।। মায়াতেই এই 
ংসারের উৎপত্তি, মায়াতেই ইহার স্থিতি। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধসনকলের 

কোনে! নিত্য লক্ষ্য বা পারমাধিক প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং প্রচলিত 
শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সমাজ-ধন্্ ও সামাজিক উন্নতি-অবনতি, সকলই নীচের 

কথ!। সাধনার্থীর নিকটে ইহ!র মুল্য থাকিলেও দিদ্ধ পুরুষের নিকটে 
ইহার কোনে! সত্য, কোনো মুল্য নাই। ধর্্মাধর্ম, পাপপুণা প্রত্ৃতির 
ব্যবহারিক সত্য ও সার্থকতা আছে মাত্র ; পারমাধিক সত) ও সার্থকতা 

নাই। অতএব দেহশুদ্ধি ব! ভৃতশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়স্যম, মনঃসংঘম, উপরতি, 
তিতিক্ষা, এ সকল সাধন সম্পদ লাভের জন্য উপষ্োগী অভ্যাসের ক্ষেত্র 

বলিয়াই সংসার প্রয়োজনীয় । সাধন সম্পদ লাভ হইয়া ক্রমে বিবেক 
বৈরাগ্যাদি ও সর্বশেষে ব্রহ্গায্মৈকত্ব অনুভূতি বা কৈবল্য সিদ্ধি হইলে, 

সর্পের খোলস যেমন আপনা হইতে অনাবশ্তক বণিয়৷ খসিয়! পড়ে, 
সেইরূপ জীবের সংসার ও তাহার যাবতীয় সামাজিক সব্বন্ধাদিও তাহার 

মন হইতে আপনি খসিয়৷ পড়িয়। যায়। কিন্তু কেবল মায়াবাদীর নিকটেই 

যে সংসারের সন্বন্ধনকল অনিত্য, ও অনিত্য বলিয়া পারমাথিক দৃষ্টিতে 
অলীক, তাহা নহে। কোনে হিন্দু সিদ্ধান্তেই এ সকলের অনিত্যতা 
অন্বীকৃত হয় নাই। ধার! মায়াবাদী নছেন, তারাও এগুলিকে নিত্য বা 
সত্য বলেন না। সুতরাং এ সকল ক্ষণস্থায়ী সন্বন্ধের অতীত হইবার চেষ্টা 

সকল সাধনেই আছে। | 

তবে মায়াবাদী এ সকলের পশ্চাতে কোনো স্থায়ী রস প্রত্যক্ষ করেন 

না। আর ধার! মায়াবাদী নছেন, তারা সংসারের সর্ববিধ অনিত্য 

সন্বন্ধের মধ্যেও কতকগুলি স্থায়ী রসের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই সকল 

রসকে রস-স্বরূপ যে পুর্ণব্রক্ম তাহারই নিখিলরসামৃতসিস্কুর উপরিশ্থ 

একশ" চৌষটি 



গুরুদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

তরঙগভঙ বলিয়া গ্রহণ করেন। এ সংসারে পিতাপুত্রের ষে কায়িক 
সম্বন্ধ তাহ] প্রতাক্ষতঃ অনিতা । প্রাকৃত জনে যে বাৎসল্য রস 

'্সন্বাদন করে তাহ অস্থায়ী, সন্তানের জন্মের সঙ্গে তাহার উৎপত্তি 

হয়ঃ আর সন্তান গত হইবার পরে সচরাচর তাহ! ক্ষীণ হইয়! দীর্ঘকাল 
পরে লুগুপ্রায় হয়। কিন্তু এই সন্বন্ধের পশ্চাতে একটা স্থায়ী বাৎসল্য রস 

আছে। এই স্থায়ী রসই দেশকালের অধীন এই সংসারে লৌকিক 
পিতাম।তার সঙ্গে পুক্রকন্তার ষে সম্বন্ধ তাহার মধ্য দিয়৷ আত্মপ্রকাশ 

করিতেছে । এ রস ভগবং-প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং পারমাধিক ও 

নিত্য। সংসারের বিভিন্ন সম্বন্ধ এই স্থায়ী ভাগবত লীলা-রসকে আশ্রয় 

করিয়! প্রকাশিত ও গ্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্বন্ধের অন্তরালে, শাস্ত, 
দন্ত, সখা, বাংসল্য ও মধুর এই পঞ্চ স্থায়ী রস বিদ্যমান রহিয়াছে । আর 

এই জন্য এই পঞ্চ স্থায়ী রসের প্রকাশ ও আলম্বন বলিয়া সংসারেরও 
একট! পারমাধিক সত্য ও মাহাত্মা, মর্যাদা ও মূল্য আছে। জীব ও 

ংসার অত্যন্ত অনিত্য নহে, অত্যন্ত নিত্য নহে, কিন্তু নিত্যানিত্)- 

মিশ্রিত। ইহাকে পরিণামী নিত্য বলা যায়। আর পরিণামী নিত্য 
বলিয়া এই সংসার ভাগবতী লীলার আশ্রয় হইয়া আছে। এই লীল।- 

প্রয়োজনেই মনুষ্যসমাজ মহাবিষু বা নারায়ণের কায়ব্াহ হুইয়াছে। 
কিন্তু ত্রহ্গম্ব্ূপের আত্মচরিভার্থতার দন্ত সেই অধ্বৈত-ম্বরূপের মধ্যে যে 
একটা দ্বৈত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে দ্বৈত-সম্বন্ধ বা ভেদভেদকে অবলম্বন 

করিয়া ভগবান নিতালীলাপর হইয়া আছেন, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে এই তন্বের 

কোনো স্কান ও সঙ্গতি নাই। স্থৃতরাং ভগবদ্-লীলারসপর বৈষ্ণব- 

সিদ্ধান্তে ষে ভাবে ও যে অর্থে মহাক্গন-পন্থ! আশ্রয় করিয়। সমাঞ্জের 

গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে একট সুন্দর সামঞ্জন্ড গ্রতিষ্টিত 
হইয়াছে, শঙ্কর পিদ্ধান্তে তাহ! হয় নাই, হওয়া! সম্ভব নহে । এখানে 

লৌকিকাচারের পন্ত অবলম্বন করিয়া এই প্রতিঙবদ্বী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে 

একশ' পর়যটি 



চরিত-চিত্র 

্বাভাবিক বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তাহার আর অন্ত 

পথ নাই। 
সংসার মায়ামাত্র | সমাজ সম্বন্ধ সকল মায়িক। মানুষের স্নেহমমতা, 

পরের ও শ্রেয়বোধ, ভালমন্দ জ্ঞান, ধর্ম্াধন্্ বিচার, সকলই অবিস্তাবদ্- 

বিষয়ানি। সুতর!ং নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কার্যের ষে একট। সঙ্গতি 

রাখিতে হইবে, এখানে এমন কোনে! কথ! নাই। আমাদের এ সকল 

মতামত যখন মিথ, কাঁধ্যাকার্যয যখন মিথ্য!, মতের সঙ্গে কাধ্যের মিলন বা 

বিরোধও যখন মিথ্যা, তখন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজের মিল হইল কি ন৷ 
হইল, তাহাও মিথ্যা । এ সকলের ব্যবহারিক সত্য থাকিলেও পারমাধিক 
মর্যাদা নাই। এ সকল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হইলেও 
পারমাধিক দৃষ্টিতে অলীক। প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সংসার ধর্মের কোন 
পারম1ধিক সত্য ও মধ্যাদা! নাই। চিত্তশুদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ববিধ দ্বৈতবোধ 
নষ্ট কর] শঙ্কর-বেদাস্ত মতে সমাজ ধর্ম ও সমাজ বন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য 

হইয়া! পড়ে । সমাজ বন্ধন ও সামাজিক সম্বন্ধ সকল জীবের 
বহিমু্খীন ও বহুমুখী প্রবৃত্তি সকলকে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী করিয়া এই 
পারমাধিক উদ্দেশ সাধনে সহায়তা করে। আর একমাত্র সংযম ও 

নিবৃত্তি মাধনই যখন সমাজ ধর্দের মুখ্য উদ্দোহী হয়, তখন লৌকিকাচারের 
বহতা অস্বীকার করিয়া, যে কোনে! উদ্দেশ্তে ও যে কোনো আকারে 

সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহীভাব অবলম্বন কর! হউক না কেন, তাহাতেই 

সমাজ বন্ধনের এই মুখ্য উচ্গেশ্টা সিদ্ধির বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। 

লমাজের বিরুদ্ধে দীড়াইতে গেলে কোনো না কোনো আকারে 
আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় । এরূপ আত্ম-গ্রতিষ্ঠার প্রয়/সের সঙ্গে 
সঙ্গে সাধারণ জনগণের পক্ষে আপনার ইচ্ছ। ও প্রবৃত্িকে সংঘত করির়া 

রাখ! একান্ত কঠিন হুইয়া পড়ে । আর সর্ববিধ আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের 
মধে) যে কলহ বিরোধ জাগিয়৷ থাকে, তাহাতে অন্তরের দ্বৈতভাব ও 

একশ” ছয়যটি 



গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 

ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়াই রাখে, নষ্ট করিতে সাহাধা করে না। সুতরাং 

লৌকিকাচারকে অগ্রাহ করিয়া সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টা করিলে, 

সে চেষ্টা মোক্ষপথের অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্য শঙ্কর মতাবলবী 
সাধু সন্ন্যাসী সমাজে একদিকে প্রচণ্ড জ্ঞানালোচন! ও জ্ঞানপন্থার প্রতি 
এঁকাস্তিক পক্ষপাতিত্ব, অন্তদিকে তামস গ্রকৃতিসুলভ নিশ্চেষ্টতা ও 
লৌকিকাচারের আত্যন্তিক আনুগত্য, এ ছুই দেখ! গিয়া থাকে। 

একদিকে বিচারে চিন্তায় সাধনায় ও সিদ্ধান্তে--এ সকলে সর্ধবিধ 

দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধির নিন্দা করিয়াও কার্্যকালে ইহার! প্রায় সর্বদাই 
সমাজ-প্রচলিত সর্ধপ্রকারের ভেদ ও বৈষম্যের সম্পূর্ণ ম্ধ্যাদ। রাখিয়। 
চলিবার জন্ত ব্যগ্র হন। শঙ্কর স্বয়ং ইহার অন্যথাচরণ করেন নাই। 
মধ্যযুগের হিন্দুয়ানী লৌকিকাচারকে যে এমন করিয়া ধর্মের আসনে 

বসাইতে চাহিয়াছে, শঙ্কর-বেদাস্তের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়। 

মনে হয়। আর আজিও হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায় মধ্যেই শঙ্কর- 
সিদ্ধান্তের প্রভাব, প্রত্যক্ষভাবে হউক আর প্রচ্ছন্রভাবে হউক, 

নিরতিশয় প্রবল রহিয়াছে বলিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণও 

লৌকিকাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে এত ভয় পাইয়৷ থাকেন। 
গুরুদাল বন্য্োপাধ্যয়ের লৌকিকাচারের এঁকান্তিক আছ্গগতোর 
অন্তরালে শঙ্কর-বেদান্ডের প্রভাব সুম্পই লক্ষিত হইয়া থাকে । 

লৌকিকাঁচারকে কেবল মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীই যে ধর্দের আসনে 

বসাইয়াছে, তাহ! নহে। বর্তমান কালে কোনে! কোনো যুরোপীয় 
সিদ্ধান্তেও তার প্রায় অনুরূপ মধ্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । অষ্টাদশ 
খুস্ট শতাব্দীর যূরোপীয় চিন্তা অতিপ্রারত শান্তপ্রামাপা বর্জন করিয়াও 

সমাজ-স্থিতিরক্ষার্থে একট! বিজ্ঞানসম্মত বুক্তি-প্রতিষ্ঠ মরালিটীর ব৷ ধর্া- 

নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া, ফলতঃ লৌকিকাচারকেই ধর্শের 

আসনে বসাইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদী কোমত-সিদ্ধান্তে আমাদের শক্কর- 

একশ' সাতহাট 



চরিত+চিত্র 

বেদাস্তের স্তায় সমাজ-বিবর্তনে সমাজের গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে 

একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্) রক্ষা করিবার জন্ত লৌকিকাচারই প্রত্যক্ষ 

ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । কোমত.সিদ্ধাস্তবাদিগণ ইংরেজিতে 
ধাহাদিগকে পজিটীভিষ্ট (9510156) সম্প্রদায় বলে, একদিকে যেমন 
সামাজিক উন্নতির জন্য লালায়িত, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজের স্থিতিভঙ্গ 
নিবারণের জন্যও একান্ত ব্যগ্র হইয়! থাকেন। তার কিছুতেই 
কার্ধ্যতঃ সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রভাব নষ্ট করিতে 

প্রস্তুত নহেন। তাহাদের নিকটে সমাজই ধর্মের কায়ব্যহ-ম্বরূপ। 

ক্যাথলিক্ থুষ্টীম় মণ্ডলীর মধ্যে চার্চ বা রোমক থুষ্থীয় সঙ্ঘ যে মর্য্যাদ! প্রাপ্ত 

হয়, ধর্্ের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া সকলে যেরূপ এই চার্চের বা সঙ্ঘের 

আম্ুগত্য স্বীকার করিয়৷ চলে, প্রত্যক্ষবাদী কোমত.-মতাবলম্দিগণ মধ্যে 

সমাজ সেইরূপ মর্ধ্যাদাই প্রাপ্ত হয়, এবং সমাজের আনুগত্য মানিয়া 
চল! কোমত.-মতে নিতান্ত নীতিসঙ্গত বলিয় গণ্য হইয়া থাকে । 

কোমত, মতের সঙ্গে মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর এই সমাজান্ুগত্য বা 

লৌকিকাচার অন্ুগত্যের একটা যে এক) আছে, বাঙ্গালী হিন্দুদিগের 

মধ্যে ধার! কোমত, মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের শিক্ষায় ও চরিত্রে 

তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । খিদিরপুরের জমিদার স্বর্গীয় 

যোগীন্দ্রচন্্র ঘোষ, পন্তেশন” পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ 
ঘোষ, ইহার! দু'জনেই কোমত, মতাবলম্বী ছিলেন। নগেন্্রনাথ ঘোষ 

মহাশয় জীবনের শেষভাগে এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি না, 

জানি না। যোগীন্দ্রন্্র ঘোষ মহাশয় ষে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা 

সকলেই জানেন। আর এরা ছু'জনই একদিকে ঘোরতর প্রত্যক্ষবাদী ও 

যুক্তিবাদী হুইয়াও হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও সংস্কারাদির এঁকাস্তিক 

আম্গত) গ্রহণ করিতে কদাপি কুষ্ঠিত হন নাই। ইংরেজ কোমভ্-বাদিগণ 
মধ্যে স্তার হেনরী কটন্ প্রভৃতি প্রায় সকলেই হিন্দুর এই লৌকিকাচারের 

একশ' আটটি 



গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

আনুগত্যকে কখনই ভাঙ্গিয়া দিতে চান নাই? বরং সর্বদাই তাহাকে 

সঙ্গত বলিয়া! সমর্থন করিয়াছেন। ই'হার! পারলৌকি ক ধর্মের দিক 

দিয়া হিন্দু রীতিনীতির পোষকতা করেন নাই। সেধর্মে তাদের আদৌ 
বিশ্বাস ছিল না। কেবল শুদ্ধ সমাজের কল্যাণ কামনায়, সমাজ স্থিতি- 

রক্ষার্থে, সমাজ-নীতি বা মরালিটার দিক দিয়াই 'এ সকলের সমর্থন 

করিতেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোমত.-মতাবলম্বী নহেন। 

কিন্তু সমাজ নীতি সম্বন্ধে গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 

লৌকিকাচারের এঁকান্তিক আন্তগত্য যে কোমত মতের দ্বারা সমধিত 

হইয়া আধুনিক য়রোপীয় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার একট! 
সঙ্গতি সাধনে তাহার বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছে, ইহা! অস্বীকার কর! যায় 

ন1। তাহার জন্য গুরুদাস বন্দেযাপাধ্যায় মহাশয়ের আধুনিক শিক্ষা! 

এবং সাধন! তাহার চরিত্রগত মপ্যযুগের হিন্দুয়ানীর এঁকাস্তিক 
লৌকিকাচ!র-আনুগত্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই৷ 

গুরুদাস বন্দ্যোপাপ্যায় মহাশয়ের এই রক্ষণশীলতার "মারে! একটা 

বিশেষ কারণ আছে। তিনি একদিকে যুরোপের আধুনিক সাধনা ও 

অন্যদিকে স্বদেশের সনাতন সাধনা উভয়েরই মুল প্রকৃতিটা ভাল করিয়! 

ধরিয়াছেন। এই ছুই সাধন! ও সভ্যতার মধ্যে যে বিশাপ বৈষম্য আছে, 

ইহ! তিনি জানেন। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক 
সমাজের ধর্মও যে সর্বদা তার ভিতরকার মূল প্রকৃতি হইতে সেই 

প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়! থাকে, এবং এই 
জন্ত কি ব্যক্তির পক্ষে কি সমাজের পক্ষে সকলের পক্ষে যে পরধর্খ 

ভয়াবহ হয়, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন। আমাদের সমাজ সংস্কার 

প্রয়াস যে অনেক বিষয়ে ভারতের প্রাচীন সমাজ-গ্রকৃতিকে উপেক্ষা 

করিয়া! মুরোপের রীতিনীতির স্বপ্লবিস্তর অনুকরণ-চেষ্টায় চলিয়াছে, 
ইহা! তিনি দেখিতেছেন। মুরোপ যে পথে যাইয়া অসংযত বিষয়- 

একশ' উনসত্তর 



চরিত-চিত্র 

ভোগলালসায় বিক্ষিপ্ত হইয়া, আপনার জীবন সমন্তাকে বিষম জটিল 
করিয়। তুলিতেছে, নূতন নৃতন পন্থার অনুসরণ করিয়া, সমাজের বুকে 
সমস্তার উপরে সমস্ত! স্তপাকার করিয়া তুলিতেছে, একটারও সমীচীন 

মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, কখনে পারিবে কি না তাহা রও স্থিরত! 

নাই); এ সকলই জানেন। আর, আমর! যে সমাঙ্গের হিতেচ্ছু 
হইয়া এ সকল ন| বুঝিয়, সংস্কারের নামে অনেক সময় নিজেদের 
সমাজের উপরে এই ভয়াবহ পরধর্মের বোঝ। চাপাইয়৷ দিতেছি, ইহাও 
তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন । আর, এই জন্যই অজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত পন্থায় 

সমাজকে চালা ইবার পূর্বে, সে পথ সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির অনুযায়ী হইবে 
কি না, ইহ! দেখিবার জন্য তিনি সর্বদ! এই লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী 
হইয়া চলিতে চাহেন। কারণ, কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়ই সর্বদ! 

আপনার প্ররুতিকেই প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই আধুনিক জীবতত্বে বা 
বায়লজিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়ম কহে। এই নিয়মাধীন হইয়! 
সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যধস্থার বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠ। হইয়া 

থাকে । কদাপিষে এনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নহে। কিন্ত 

যেখানে ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে সমাজ পরধর্মবশে আত্মহারা হইয়া 
বিশ্লবমুখী ও বিনাশোন্ুখ হইয়া! উঠে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রক্ষণশীলতার অন্তরালে এই বিপ্লবের ভয়ই জাগিয়া আছে। বর্তমান 

সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়া অনেকেই পরিচিত। কিন্তু ইহার! অনেকেই 

প্রাচীন সমাজের জীর্ণ দেছকে রক্ষ। করিবার জন্ত যত ব্যস্ত, তার ভিতরকার 

সনাতন প্রাণবস্তরকে বাচ।ইয় রাখিবার জন্ত তত ব্যস্ত নছেন। হিন্দুয়ানীর 

বহু ঠাট বজায় থাকিলে হিন্দুর সব রহিল, সেই ঠাটের ভিতরকার প্রাণট। 
হিন্দু কি অহিন্দু, ভারতীয় কি বিলাতী হইয়া যাইতেছে, এ চিন্ত 
তীহাদিগকে স্পর্শ করে না। এক গরুদাস বন্দোপাধ্যায়ই, বোধ হয়, 
আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুর সনাতন প্রাগবস্তকে অক্ষত 

একশ' সত্তর 



গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 

ও অক্ষয় রাখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়। আছেন। আর এই ব্যগ্রতার জন্ত 

হিন্দু সমাজের সনাতন প্রাণবন্ত এবং ধর্্মববস্তও আঙ্গ তাহাকে ও তাহার 

মতন ধর্্মনিষ্ঠ ও কর্ম্ননিষ্ঠ, সংযত ও সম্যক্দর্শী সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া, 

আসন্ন বিপ্লব-মুখে আত্মরক্ষ। করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রক্ষোক বস্তর 

স্থিতির ভূমি যাহা, তাহা! অতি নিগুঢ় ভাবে চক্ষের অন্তরালে বসিয়া 

থাকে । তাহার গতির কারণ যাহ! তাহাই বাহিরে ফুটিয়া৷ উঠে। গুরুদাস 

বন্দযোপাধ্য।য় মহাশয়ের মত লোকনায়কগণ সমাজের স্থিতির সহায় 

বলিয়।, তাহাদের প্রভাব সর্বদ| প্রত)ক্ষ হয় না; নতুব! তাহাদের শক্তি 

ও মাহাত্ম্য যে সামান্ত, তাহা নহে। ইহারা আছেন বলিয়।ই হিন্দুর 
সমাজের সমাছ্ত্ব ও হিন্দুর পর্মের ধন্ত্বটুকু এখনে! আমাদের মধ্যে 

বাঁচিয়া রহিয়াছে। 

একপ' একাত্তর 



আশ্বনীকমার দত্ত 

স্বদেশী আন্দোলনের সচন! হইতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও স্বাদেশিক 
কর্মক্ষেত্রে একটা নৃতন বস্তুর মামদানী হইয়াছে । ইহার নাম নেতা বা 
নায়ক বা “লীডার”। ত্রিশ বৎসর পূর্বে এ কথা আমর! শুনি নাই। 

কষ্দাস পাল জমিদার-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না, মুখপাত্র বা প্রতিনিধি 

ছিলেন। স্মরেন্্রনাথ বা আনন্দমোহন, শিশিরকুমার বা কালীচরণ, 

ইহাদের কেহই সেকালে নেতা উপাধি লাভ করেন নাই, বিস্ত দেশের 
নব্য. শিক্ষা-প্রাপ্ত সমাজে ই'হাদের 'সাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আমার 
মনে হয় যে, সে সময়ে আমরা যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শ 

ধরিয়া চলিতেছিলাম, তাহা কোন লোকবিশেষের নেতৃত্বের দাবী সহ 

করিতে পারিত না বলিয়! সে যুগে আমাদের মধ্যে নেতার ব! নায়কের 

বা লীডারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। এখন যে বস্তুকে আমর! নেতা 
বলি সে বন্ত তখনও ছিল। মনের ভাবে তে৷ আর সংসারে কোথাও 

বস্ত-বিপর্ঝ)য় ঘটে না। তবে আমর! তখন সে বস্তকে নেতা বা নায়ক 

ব। লীডার বলিয়া ডাকিতাম না, ইহাই কেবল সত্য। 

আর আজ আমর! এই সকল নামকরণ করিতেছি বলিয়া! যে নূতন 

বন্ত লাভ করিতেছি, এমনই কি বলা যায়? স্ুরেন্ত্রনাথ প্রমুখ কন্মী ও 

মনীযীগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি তখন ছিলেন, 

এখনও আছেন। আমর! এখন তাহাদিগকে প্রতিনিধি না বলিয়া নেতা 

বলিতে বেশি ভালবামি ; কিন্তু তাই বলিয়! যে জামাদের কথার জোরে 
তারা নেত| ব! নায়ক হইয়। উঠেন, এমনও বল! যায় না। ফলত; শিক্ষিত 

সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রকৃত নায়কত্ব লাভ করা সহজ ব্যাপারও নহে। 

একশ' বাহাতর 



অশ্বিনীকুমর দত 

আমরা লেখাপড়। জানি কিন্ব। ন! জানিলেও জানি বালয়! আমাদের থে 

অভিমান জন্মিয়াছে, তাহার দরুন কেহ আমাদের প্রকৃত নেতা হইতে 
পারেন না । আমর! বিচার করি, যুক্তি করি, পরখ করি, লাভালাভ গণন। 

করি; তার পরে ধার কথ! আমাদের মনোমত হয়, তাহাকে আমাদের 

মুখপাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু কাহ!রও কথায় আমর! উঠিতে বসিতে 
পারি না। কাহারও পশ্চাতে যাইয়া দলবদ্ধ হইয়া দীড়াইতে 
জানি না। কাহারও মান বা প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদিগের 

যথাসর্কন্ব উৎসর্গ করিতে পারি না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকের মধো, 

কচিৎ ধঙ্মের ব্যাপারে সম্ভব হইলেও, সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রে ইহ 

সম্ভবপর নহে। এই জন্ত কেবল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে 

ধাহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগকে লোক- 

প্রতিনিধি বল! যায়, কিন্তু লোক-নায়ক বল। যায় ন]। 

বস্ততঃ আমাদের বর্তমান কম্মিগণের মধ্যে কেবল একগ্নমাত্র 

প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি ব্নিশালের 

অশ্বিনীকুমার দত্ত। 

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্ত কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন ; সহক্তা, 

কিন্তু দৈবী প্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নছেন। স্থললিত বাক্য যোজন। করিয়। 

তিনি বছ লোককে উপদ্দেশ দিতে পারেন, কিস্তশব্ ও ভাবের বস্তা 

ছুটাইয়! তাহাদিগকে আয্মহার] করয়! ক্ষেপাইয়৷ তুলিতে পারেন না 

তিনি সাহিতিক,_-তার ভক্তিযোগ' বাংলাভাষায় একখানি অতি উৎকৃষ্ট 

গ্রন্থ ; কিন্তু যে সাহিত্য-্থষ্টির দ্বারা সমাজে নুতন আদর্শ ও নুতন উৎসাহ 

ফুটিয়া উঠে, সে স্ৃষ্টি-শক্তি তার নাই। তিনি দরিদ্র নছেন, পিতৃদত্ত 
সম্পত্তি দ্বারা তার সাংসারিক সচ্ছলত। সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা 

ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে ণোকে সমাজপতি হুইয়। 

উঠে, অঙ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি, এল, প!শ 

একশ' তির়াতর 



চরিত-চিত্র 

করিয়! কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে 
তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণীদলভূক্ত হইতে পারিতেন ন| 
যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমনত চেষ্টা 

করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়া! লোকে সমাজে যে 

প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্িনীকুমার তাহা! পান নাই। সরকারী 
কর্ধে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্ব লাভ করা যায়। 

অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন ; ইচ্ছা করিলে অস্থিনী- 
কুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তার 
বিস্কা ও চরিত্রগুণে রাঞ্জকাধ্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি 
লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমা্ড সন্দেহ নাই। কিন্ত 
অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই । যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম 
ও কৃতিত্ব-বলে সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্ব লাভ হয়, অশ্থিনী- 

কুমার তার কিছুরই দাবী করিতে পারেন না| তথাপি, তার মতন 
এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কম্মিগণের মধ্যে আর 
একজনও আছেন বলিয়। জানি না। 

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিস্তানায়ক অনেক আছেন, 

কিন্ত লোকনায়ক নাই। কেহ বক্তা, কেহ কবি, কেহ মসীজীবী, 

কেহ ব্যবহারভীবী; কেহ বা ধনে, কেহ বা পর্দে বড়। এই 
সকল লোকে মিলিয়৷ দেশের মনের গতি ও কর্মের আদর্শ বদলাইয়! 
দিয়াছেন ও দ্িতেছেন। ই'হারা না! থাকিলে বাংল! আজ যেখানে গিয়া 
ধাড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইহার] দেশের প্রাণতা 
বাড়াইয়। দিয়াছেন, লে!ক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্ত 
ইহার! কেহই সত্য অর্থে লোকনার়ক নছেন। লোকে ইহাদের পুস্তক 

আনন্দে পড়ে, ইহাদের বক্তৃতা আগ্রছে শোনে; ইহাদের গুণগান 
প্রাণ খুলিয়া করে; ই'হার্দিগকে সভানমিতিতে উচ্চ আনমনে লইয়া 

একপ' চূয়াত্তর 



অশ্বিনীকুমার দত্ত 

গিয়! বসায়, পথে দেখ! হইলে সসন্ত্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়; দেশহিতকর 

অনুষ্ঠানাদিতে ই'হাদিগকে আদর করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ 
করে। এলকলই করে) করে না কেবল সত্যভাবে ই'হাদের অনুবর্তন | 
যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ই'হাদের কথা মিলিয়! যায়, লোকের ভাবের 

সঙ্গে ইহাদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা! আপন! হইতে চাহে যত 

দিন ইহারা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজি 

থাকেন, ততদিন ই'হাদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে । কিন্ত মতভেদ 
উপস্থিত হইলেই ইহার্দিগকে অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া আমিতে দ্বিধা 
বোধ করে না। ইহাকে প্রকৃত লোকনায়কত্ব বলে না, বা বলা 

সঙ্গত নহে। 

প্রত লোক-নায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইঁতছে। এক 

সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে, যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি 
তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধ।ন কারণ এই যে, 
আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে 

ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃ- 
পিতামহের1 যেভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হষ্টয়৷ বস 

করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তারাও সময় সময়, বিষয়- 

কর্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়৷ দুরাস্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক 

স্থলে তাহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেঙ্গেতরে তাহার! 
পরিবার সঙ্গে লইয় কর্খস্থলে যাইতেন সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে 
তাহাদের প্রাণগত অন্তরঙ্গ যোগ নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে 

তারা অশেষ ক্রেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতেন, 

গ্রামে আসিয়! আপনার 'আম্মীয়কুটুম্ব প্রতিবেশী ও বদ্ধবর্গের মধ্) সে 
অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী 

হইভ ) সাক্ষাৎভাবে তাহার! তাহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠ। বার! সময়ে 

একশ' পাত্র 



চি ৬-চিত্র 

অসময়ে অনেক সাহাব লাশ করঠ। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কম্ধে, 

দোল তুর্গেংংসবাদি নৈমিত্তিক পুজ| পার্বণে, নিত্য দেবসেব। ও অতিথি- 

সেবার ভিতর দিয়, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাহাদের একট নিকট সন্বব্ধ 

জমাট হইয়।যাইত। আর এই জন্ত তীর! যেখানে যাইয়! দাড়াইতেন, 

শত শত লোকে সেখানে যাইয়৷ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়! দাড়াইত। 
তার! যে কাজ করিতে যাইঠেন, সকলে সে কাজে রত হইত। তারা 

যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিন ওজরে, বিন। বিচারে, সে পথ ধনিয়া 

চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোকনেতৃত্ব ছিল। ই'হারাই সেকালে 

প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন। 

আর আজ--'তে হি নে! দিবসাঃ গতাঃ'। সেদিন নাই- সে সমাজও 

নাই! লোফে লেখাপড়৷ শিখিয়া, যার লেখ! পড়া জানে ন৷ 

তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে |. আমাদের দেশে শিক্ষিত ও 
“অশিক্ষিতে'র, বিজ্ঞের ও অজ্ঞের মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান 

ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভৃষণ বা তর্কসিদ্ধাস্ত বা ন্ায়ালঙ্কার মহাশয়ের 
বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাদের 

চতুষ্পাঠীতে যখন তার। শিষ্মগলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্থতি বা 
গায়ের অধ্যাপনা করিতেন, তখন গ্রামের চাঁষী ও ব্যবসায়ী তাদের 

কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়৷ থাকিত এবং তামাকাদি সাজিষ। তাদের 

সেবাণ্তজষায় নিযুক্ত হইত। তাদের সঙ্গে এসকলের বিস্তার ব্যবধান 
যাই থাকুক ন৷ কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশি ছিল না; আর এই 
এক প্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত 

পর্ডতদের শান্ত্রজ্ন লাভ না৷ করিয়াও তাহাদের চরিত্রের প্রভাবে, 
কথাবার্তার গুণে অনেকট। সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল- 

পাঠশালার মিলে না। আমর। একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায় 
ভাবে আদর্শে অভ্যাসে লকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক 

একশ' ছিয়াত্তর 



অশ্বিণীকুমার দত্ত 

হইয়। পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিঙি লাগে ন!, আমাদের 

কথাও তাদের বোধগম্য হয় না। তারের আমোদপ্রমেদে আমরা গ। 

ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাঙ্গের উৎসবাদিতেও তারা আমাদের 

কাছে ঘেধিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তারা সাহস করিয়া 

আসে না, আমরাও আমাদের ক্রিয়াকম্মে তাহাদিগকে আদর করিয়! 

ডাকি না। ইংরেজকে তারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, 

আম।দিগকেও প্রায় সেইরূপ করে । আর এই জন্ত দশের লোকে যেমন 

ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্ত আপনা হইতে প্রাণের টানে এই 

সরকারের অন্বর্তন কণ্ে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনা দিতেও 

এখন দেশের লোকে ঠিক এ ভাবেই আসিয়া যোগদান করে $-- 

খাতিরে করে, বড়লোক ভাবিয়া! আমাদের “মাঁস-মিটিংএ” আসিয়। 

জনতা করে, কিন্তু আপনার জন বলিয়', অন্তরের টানে আমাদের কাছে 

তার! আসে না। এ অবস্থায়, প্রকৃত লোকনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আদৌ 

সম্ভবে না। 

তবে অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার 
প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরেজি-নবিশদ্দিগের 

মত জীবনট! কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়! কর্মের খাতিরে, 

যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া! আসেন 

নাই। বরিশালেই তিনি তর কর্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরস্ত করেন। 

বহুদিন পূর্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতায় আলিয়া বাস করিবার 
প্রস্তাব হয়, এরূপ সুনিয়াছি । প্রবীণ সাহিত্যিক, খাষিপ্রতিম রাজনারায়ণ 

বন্থ মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন । অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওখরে 

যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্রিনীকুমারের 

কলিকাতায় আসিবার কথ! শুনিয়।, রাজ্জনারায়ণ বসু তাহাকে এমন 

অ্মঘাতী কর্ম করিতে নিষেধ করেন । অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ 

একশ' সাতাতর 

১২ 



চরিত-চিত্র 

ন শুনিতেন, আমাদের দশজনের মতন যদি কলিকাতায় আপিয়! বসবাস 

করিতেন, তাহা হইলে বাংল!র আধুনিক কর্জীবনের ইতিহাসে তিনি 

আজ যে স্থান অধিকার করিয়। বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতে পাইতেন 
না, ইহ স্থির নিশ্চয়। 

প্রথম যৌবনেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়৷ অশ্বিনীকুমার 

বরিশালে যাইয়৷ শ্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময়ে লাট 

রিপন্ গ্রবন্তিত স্থানীয় শ্বায়তুশাসন বা [1,0০8] 9616-33011)17)6100এর 

খুব প্রাহ্র্ভাব ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ দেশের ব্যবহার- 

জীবিগণ এই স্থায়ত্বশাসনেই দেশের ভবিষ্যতের স্বাধীনতার পত্তন হইল 
ভাবিয়! উৎসাহ সহকারে মিউনিসিপযালিটি এবং ডিখ্রিক্ট বোর্ডের কার্যে 

প্রবৃত্ত হন। অশ্বিনীকুমারও সেই পথ ধরিয়াই নিজের সহরের এবং 

জেলার সেবাতে নিধুক্ত হন। এবং ক্রমে ওকালতি পরিত্যাগ করিয়! 

লোকশিক্ষার কার্ষে; প্রবৃত্ত হন। যতদুর আমার মনে আছে, বোধ হয় 

তিনি বহুকাল ধরিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত বিগ্ভালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ 

করিয়াছিলেন। ক্রমোন্নতি সহকারে অশ্বিনীকুমারের উচ্চশ্রেণীর বিগ্ালয় 

কলেজে পরিণত হয়, এবং অশ্থিনীকুমার একছন মনীষাসম্পন্ন স্বাথত্যাগী 

লোকশিক্ষকের খ্যাতিলাভ করেন। 

বিস্াসাগর মহাশয়ই সর্ধপ্রথমে বিশেষভাবে আমাদের মধ্যে অল্প 

বেতন লইয়! উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজিকালি দেশে এ 
শ্রেণীর অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল-কলেজ হইয়াছে, কিন্তু এক 

বিস্তাসাগর মহাশয় ব্যতীত বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের 

প্রায় অপর সকলেই এগুলিকে জীবিকা উপাঞ্জনের একটা প্রশস্ত 
উপায় রূপে গ্রহণ করেন । কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা কেন নাই। সে 

প্রয়োজনও তার ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিস্তাসাগর মহাশয়ের 

পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে 

একশ' আটাত্বর 



অশ্বিনীকুমার দণ্ড 

স্বদেশায়দিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবুত্ত হন নাই। 

এইজন্ত আজি পর্যন্ত অশ্বথিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালন! কাধে] 

কোন প্রকারের ব্যবসাদারীর পরিচয় পাওয়! যায় নাই। অশ্বিনীকুমার 
লোকশিক্ষার জন্তা বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং 

অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখনে। তাহার এক কপর্দকের 

প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এই জন্তই বোধ হয় তাহার 

শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের, 
শিক্ষা প্রাপ্ত যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ 

মঙ্িনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চ! 
স্বদেশীর পুরোহিত হইয়৷ বসিয়া আছেন । স্বদেশী যে পূর্ববঙ্গে এতট! 

শক্তিশালী হইয়াছিল, এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ 
অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা । স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 

নিদিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, 
অশ্বিনীকমার কখনো! এমনটা মনে করেন নাই। ছাত্রদিগের চরিত্র- 
গঠনের জন্ত তিনি সর্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন । চরিত্র-গঠনের 

উপায় কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার 

স্কুল ও কলেজের যুবকমগ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের 
প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্র-গঠনের মুল পরার্থপরতা৷ সাধন। 
লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতা 
সাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা যায় না। 

অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দণ বাঁধিয়া বরিশালের আর্জনের সেবার 

নিধুক্ত হইতেন। 

বছ দিন হইতে বরিশ।লে মাঝে মাঝে বিস্থচিকার নিরতিশয় 
প্রাহর্ভাব হইয়! থাকে । অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকের সে 

সব সময়ে জাতিবর্ণ নিব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রুয! 

একশ' উনআশি 



চরিহ-চিত্র 

করিয়াছেন। ম।মল'-মে।ক+ঙ্গম। উপলঙ্গে পলীগ্রাম হইতে বু লোক 
সর্বদা] বরিশালে যাতায়াত করে । বরিশাল মুসলমানপ্রধান স্থান। সহরের 

এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী হয়। 

ইহারা সহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া 

থাকে । এই সকল হোটেলে স্বস্থ্য রক্ষার কোনো বাবস্থা যে নাই, ইহা 
বল! বাহুল্য ; বিশেষতঃ পরিবার পরিজন হইতে দুরে আশিয়! এরূপ 
বন্ধুহীন স্থানে বিস্চিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত ন৷ দুর্গীতি হয়, 
ইহ1 সহঙ্জে অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের ছাত্ররা সর্বদা নিতাস্ত 

আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়। 

আসিয়াছেন। ব্রাঙ্গণ বৈদ্য এবং কামস্থ সন্তানের! বিন্দুমাত্র দ্বিধা না 

করিয়! ইহ্াদিগের মলমুত্র পরিক্ষার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং 
ঠাহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপনন লোকের ওষধ এবং পথ্যাদির 

ব্যবস্থা করিয়ছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের 

মৃতদেহের সৎকার করিয়াছেন। সহরের বারাঙ্গনাগণ পর্যাস্ত ইহাদের 

এই সেব! হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন 

রোগীর শুশ্রুষ! করিতে যাইয়া কোনো! দিন কোনে! প্রকারের জাতিবর্ণের 

বিচার করেন নাই। আকালে, 'অন্নকষ্টে, ইহারা সম্পন্ন লোকদিগের নিকট 

হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া হিন্দু-সুসলমান নির্বিশেষে বিপন্ন 
জনের ক্ষুলিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের 

লোক-সেব! কেবল যে সহরে 'াবদ্ধ ছিল তাহ! নহে । বহু দিন হইতে 

অস্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক 

স্বাস্থ্যের জন্ত, আর কতকট আপনার ব্ষয়কম্ম উপলক্ষে তিনি আপনার 

জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাষোগে ঘুরিয়া বেড়াইয় থাকেন। এই 

সকল সফরের সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব! নানা বিষয়ে তাহার 

সাহাষ্য এবং সেবা পাইয়া অ।সিয়াছেন ; অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও 

একশ' আশি 



অশ্বিনীকুমার দত 

আিয়াছে. গুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর- 
মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়। তাহার নিকটে যাইয়া 

উপস্থিত হইয়া থাকে । রোগী ওধধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায় জিজ্ঞনু 

উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছু নাই, সেও তাহাকে কেবল 

চক্ষে দেখিয়৷ কৃতার্থ হইবার কন্ঠ তাহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। 

সকলের অভাব বা! প্রার্থনা যে তিনি পুরণ করিতে পারিয়াছেন, 

তাহ! নহে। ভগবানের নিকটেও মানুষ সর্বদ| কতকি চায়, কিন্ত 

যাহ] চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ঈপ্িত লাভ না হইলেও 

তাহাদের প্রাণে শান্িলাভ হইয়া থাকে । অশ্িনীকুমারের সন্বন্ধেও 

কতকট! তাই হয়। সকলের প্রার্থনা পুরণ করা তাহার সাধ্যাতীত, 

কোনো মানুষই তাহ] পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে 

অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদন। দিয়! প্রতি মানুষই অপর মানুষের 

প্রাণট। ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন । আশ্বনীকুমার এটা সর্বদাই 
করিয়াছেন। এই জন্ত বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বছদ্দিন হইতে 
ঠাহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়ছে। 

কি সহজ উপায়ে তিনি লোকের মনোরঞ্জন গরিতে পারেন, 

আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়! 

পড়ে । একটী সামান্ত ঘটনার কণ! মনে পড়িল। পেবেশী দিনের 

কথ। নয়) স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে 

একট! অতি বিস্ৃত ও স্বপ্পবিস্তর সঙ্গতিসম্পন্ন নমঃশুদ্র সমাজ আছে। 

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তুষ্টীয়ান হইয়! গিয়াছেন; কেহ কেহ লেখ! 

পড়া ও শিখিয়াছেন। এই সকল শুত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও 

কিয়ৎপরিমাণে এই নম€শূদ্র সমাজে প্রবেশ করিয়াছে । নমঃশৃদ্রের। 

কোনও বিষয়ে দেশের অপরাপর শুদ্রগণ অপেক্ষা! হীন নছেন ; অথচ 

ব্রাঙ্মণ বৈগ্ঠ কারন প্রতি তথাকণিত উচ্চতর শ্রেণীর লোকের! স্বঙ্ছনে 

একশ" একাশি 



চরিত-চিত্র 

অপর শুদ্রদের জল গ্রহণ করেন; নমঃশৃদ্রের জল গ্রহণ করেন ন!। 

নমঃশৃদ্রের! এ জন্ত অপনাদিগকে অযথা অপমানিত মনে করিয়া এই 
প্রথার বিরুদ্ধে একটা প্রবল আন্দোলন জাগ|ইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশীর 
মুখে নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনট! বেশ বাড়িয়া উঠে। স্বদেশীদলে 

আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য শ্বদেগীর বিরোধিগণ নম£শদ্রদিগের এই 
আন্দোলনে নান! ভাবে ইন্ধন প্রদদান করিতে আরম্ভ করেন। বরিশালের 
একজন নিষ্ঠাবান ম্বদেশসেবক নমঃশূদ্রকে একদিন কেহ বলেন, 

“বাবুরা ত 'বন্দে মাতরম্* বলিয়া ভাই ভাই একঠাই করিয়াছেন, কিন্ত 
তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়। ঘ্বণ। করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের 

জল চলে না, হু'কা চলে না, তবুও তোমর' তাদের ভাই ? কথাটা মন্দ 

নয়!” এ কথা শুনিয়! এই ব্যক্তির মনে একট! খটুকা বাধিয়া যায়। 

সে সময়ে অশ্বিনীকুমার সেই অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। আপনার 
সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নম£শুদ্র ম্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট 
যাইয়া! উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তার পূর্বে সাক্ষাৎ 

পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকূমার আপনার নৌকায় নিজের শধ্যার 

উপরে বসিয়। ছিলেন। শ্য্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। 

নমংশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের ছ্বারদেশে যাইয়া! তাহ]কে নমস্কার 

করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি ঈাড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমঞ্ধার 
করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভি ঠরে তাহাকে ডাকিয়া তাহার পরিচয় 

লইয়। তাহার সঙ্গে যাইয়৷ সেই ফরাশে বসিলেন। তার পর অশ্বিনীকুমার 
তাহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশুদ্রটী বলিলেন_-পবাবু, আমি 

আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহ! 
জিজ্ঞাস! করা এখন অনাবশ্তক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। 
জাপনি খন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথ! কহিয়াছেন 

তাছাতেই বুঝিয়।ছি, 'বন্দেমাতরম্ সত্য এবং আমর! আপনাদের ভাই ।” 

একশ' বিরাশি 



অশ্বিনীকুমার দত 

ঘটন1টা কষুত্্, কিন্ত ইহাতে কি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে অস্গিনীকুমার 
বরিশালে সর্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার অনন্থপ্রতি ঘন্ী সাআ্রাজ্য 

বিস্তার করিয়াছেন, ইহ] বুঝিতে পারা যায়। 

ছুই 

সে কালের অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতন প্রথম যৌবনে 

'অশ্বিনীকুমারও ব্রাঙ্গসমাজের চিন্তা ও আদর্শের দ্বার! স্বল্পবিস্তর অভিভূত 

হইয়াছিলেন। এমনকি এক সময়ে তীর যৌবন-বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন 

যে বুঝি বা অশ্থিনীকুমার প্রকাশ্ভাবে ব্রাঙ্গদমাজভুক্ত হইয়! পড়েন। 

কিন্তু ব্রঙ্গলমাজের যুক্তিবাদ এবং ধর্মের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 

করিয়াও অশ্বিনীকুমার তাহার সমাজ-ড্রোহিতার লঙ্গে প্রাণ খুলিয়৷ 

যোগদান করিতে পারেন নাই। এই জন্য দেশে ফিরিয়া, পিতার 

আদেশে খাটি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়! গাহ-্থ্শ্রমে গ্রবেশ 

করিলেন। আমি যতদুর জানি, মত ও বিশ্বাসে অশ্বিনীকুমার এখনও 

অনেকট। ব্রাঙ্মভাবাপরই হইয়া আছেন) কিন্ত এ সত্বেও বোধ হয় 
এপর্যন্ত প্রচপিত হিন্দুসমাজের নিতান্ত বিরোধী কোন আচ।র ব্যবহারে 

লিপ্ত হন নাই। খাগ্তাখাগ্ত ও আচার-বিচার সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই উদার 
হিন্দুর মতন জীবন যাপন করিয়া অ।সিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারকে ধার! 

পছন্দ করেন না, তার! ইহাকে তার কাপুরুষতার় লক্ষণ বলিয়! প্রচার 
করেন। তীর বন্ধুর! বলেন, অশ্বিনীকুমার নিতান্ত সত্যবাদী ও ধর্মভীরু 

বলিয়াই সমাজবিধি মানিয়! চলেন । আমার মনে হয় যে, যে উপাদানে 

জ্রোহী-চরিত্র রচিত হয়, অশ্বিনীকুমারের মধ্যে সে বস্ত কোন দিন 

ছিল না। থাকিলে তিনি যেমনটা হইয়। কুটিয়া উঠিয়াছেন ও যে কাজটা 
করির[ছেন, তাহ! করিতে পারিতেন বলিয়! বোধ হয় ন।। 

একশ' তিরাশি 



চরিত-চিত্র 

একট] ছবির মধ্যে যেমন আলো ও ছায়ার যথাযোগ্য সমাবেশে 

তার সৌনাধ্য ফুটিয়৷ উঠে, মানুষের চরিত্রেও সেইরূপ ভালমন্দ মিশিয়া, 

তার বিশিষ্টতাকে গড়িয়া তোলে । অশ্বিনীকুমারের মধ্যে ষে কিছু 

দুর্বলতা] লোকে লক্ষ্য করে, তাহার সঙ্গে তার চরিত্রের অনন্ঠসাধারণ 

শক্তিও অতি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গ|ঙগীভাবে মিশিয়া আছে। এক্ষেত্রে মন্দটুকুকে 

ছাটিয়া ভাগটুকু রাখা সম্ভব হয় না। দ্রোহিতা মাত্রেই গ্রাবল 
রাজসিকতার ফল। সমাজ-সংস্কারকেরা সকলেই রাঁজসিক স্বভাবের 

লোক। এমন কি, পুরাস্ুনকে ভাঙ্গিয়। চুরিয়া যে সকল যুগপ্রবর্ভক 

মহাপুরুষ বা অবতার নব যুগধর্ম্ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন, তাদের 

সকলকেই স্বকাধ্য সাধনের জন্য এই রজোধন্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

হয়। এই রাজনিকত! হুইতে সর্ধপ্রকারের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা 

আসে। আর সংস্কার, বিদ্রোহ, সকলই এই আক্মপ্রাতিষ্ঠার রূপাস্তর ও 
নামান্তর মাত্র। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে কোন দ্দিন এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বা 

এই সংগ্রামশীলতার ব৷ এই প্রথর রাজসিকতার পরিচয় পাওয়৷ যায় 
নাই। এগুলি থাকিলে তার চরিত্র এমন মোলায়েম ও তাঁর জীবন-ব্রত 

এতট। সফল হইতে পারিত না। 
অশ্বিনীকুম।র প্রকাশ্তভাবে ব্রান্মসমাজ ভুক্ত ন। হইলেও বহুদিন পর্যা্ত 

ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। ঘুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিত্বাভিমানী 

অনধীনতাই ব্রাঙ্গমতের মূল ভিত্তি। এই দুইটা সিদ্ধান্তকে আশ্রয় 
করিয়া ব্রাহ্ম আচার্যযগণের প্রকৃতিগত আস্তিকযবুদ্ধি বঙঁমান ব্রাঙ্গধর্মকে 

গড়িয়! তুলিয়াছে। আর এই যুক্তিবাদ ও অনধীনতার আদর্শ উভয়ই 
ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। ইংরেজি শিখিয়! আমরা সকলেই এগুলির 
বার! একদিন স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়। পড়িয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমারও 

এ প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে 

অন্তদৃষ্টি জাগিতে আরম্ভ করিলে এবং সংসারের অভিজ্ঞত! বৃদ্ধি পাইয়া 

একশ” চুরাশি 



অশ্বিনীকুমা দত্ত 

সকল বিষয়ের চারিদিক অনুধাবন করিবার শক্তি জন্মিলে, চিন্তাশীল 

বাক্তিমাত্রকে প্রথম যৌবনের এই নিরগ্কুশ অনধীনতা ও ঘুক্তিবাদের 
প্রভাব হইতে অল্পবিস্তর মুক্ত করিয়! দিতে থাকে । প্রণম যৌবনে 
আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে সন্য!সত্য ও ধর্মমাধর্ধ্ের একমাত্র 

মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই ষেএপথে 
যাইলে বস্ততঃ সত্যে ও মতে কোন পার্ক) থাকে না, আর ধর্খের ও 

সত্যের কোন সনাতন পার্বাভৌমিক প্রতিষ্ঠাও মিলে না! আমার 

বিচার-বুদ্ধি ষদি সত্যাসত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর হয়, তবে হোমার 

বিচার-বুদ্ধিই বা তাহা হইবে না কেন, ব্যক্তিত্ব।ভিমানী যুক্তিবাদ এ 
প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে »। এ পণে যুরোপে ক্রমে একটা 

মানমলিক অর'জকতা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই কারণে সেখানে 

সমাজবন্ধন ও রাষ্ট্রবন্ধন উভয়ই শিথিল হষ্টয়া আধুনিক সভ্যতা 
ও সাধনার যূল ভিত্তিকে পর্ধ্স্ত বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। 

অশ্বিনীকুম।র বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা! প্রতঃক্ষ 

করিয়া সদগুরুর মাশ্রয় লাভ করেন। আর তদবধি তার ধর্মজীবন ও 

কর্মজীবন উভয়ই এক অভিনব পথ ধরিয়া ফ.টিয়! উঠিতে আরস্ত করে। 
এই সদ্গুরু তন্বটী যে কি ইহা এখনও আমাদের নব) শিক্ষিত সমাজ 

ভাল করিয়! ধরিতে পারেন নাই। গতানুগতিক পন্থা! অবলম্বনে যারা 

গুরুকরণ করিয়! এদেশে ধর্ুসাধন করেন, তারাও কেবল নিষ্ঠাগুণে 

কোন কোন স্থলে সাধনপথে বিশেষ অগ্রসর হইলেও, প্রন্তত গুরুতন্ব 

ষেকি. ইহা বুঝেন বলিয়! মনে হয় না। গুরুকরণ ও গুরুপক্তিকে 

তার! একটা অতিলৌকিক ও অভিগ্রারূত ব্যাপার বলিয়! মনে করেন, 

আর গুরুনির্বা&নেও প্রায় কোন প্রকারের বিচার বিবেচনা করেন ন1। 

অধিকাংশ লোকে কুল-গুরুকেই সদগুরু বলিয়া মনে করেন, অপর কেহ 

কেহ ব! কুল-গুরু ত্যাগ করিয়! কোন সাধুপুরুষের নিকটে দীক্ষা লইয়া, 

একশ' পচাশি 



চরিত-চিত্র 

দীক্ষা-গুরুকেই সদ্গুরু বলিয়া ভাবিয়া! থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

কুল-গুরু ব! দীক্ষা-গুরু এদের ছু'এর কেহই সদ্্গুরু নহেন। কুল-গুরুতে 
আর সদ্-গুরুতে ষে প্রভেদ অনেক, একথা আজি কালি একটু আধটু 

ধর্মমচচ্চা ধারা করেন, তার! সকলেই স্বপ্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন। 
জন্মনিবন্ধন যে কেহ অপরের ধর্শপথের সহায় ও নায়ক হইতে পারে 
না, এই মোট! কথাটা এদিনে আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় ন!। 

শিক্ষিত লোকেরা এখন আর কুল-গুরু গ্রহণ করেন ন1; অধিকাংশ 

লোকে কোন গুরুই গ্রহণ করেন ন।) যার! করেন তারা কোন 

সাধুসস্তের নিকটে মন্ত্রদীক্ষা! লইয়! ধর্সাধন করিবার চেষ্ট করেন। 

দীক্ষ1-গুরু কুল-গুরু অপেক্ষ। অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও কেবল ধর্সাধনেই 
তিনি শিষ্যের সহায় হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপ্রকট ও 

অব্যক্ত ভগবঘ্বস্তকণে আত্মপ্রভাবে শিষ্যের অন্তরে প্রকট ও বাক্ত 

করিবার অধিকার তারও নাই। দীক্ষাগুরু সাধক ব! সিদ্ধপুরুষ হইতে 

পারেন; তিনি পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি 
গ্রভাবে শিষ্যের চিত্রকে অধিকার করিয়া, তাহার অন্তরে সাধনের ও 

ভক্তির প্রেরণা প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু সাধ/-বস্তকে প্রকাশ 

করিতে পারেন না। এটী কেবল সদ্গুরুরই কম্ম। আর এই 
জনক সদৃগুরুকে লোকে ও শাস্ত্রে ভগবানের বিগ্রহ বলিয়৷ গ্রহণ 

করিয়া থাকে । কুলগুরু ব৷ দীক্ষাগুরুর এই অধিকার নাই। এক অর্থে 

মানুষ মান্্রই মানুষের গুরু ; আর কেবল মানুষই বা বলি কেন, পশুপক্ষী 
কীট পতঙ্গাদির নিকটও মানুষ কত শিক্ষালাভ করে বলিয়৷ তাহারাও 

গুরুপদবা6)। আর বিশ্বব্রঙ্ধাণ্--জড় জীব সকলেই এক অর্থে ভগবানের 

প্রকাশও বটে; সকলেই সেই অব্যক্তকে নিয়ত বাক্ত করিতেছে। 

সকলেই তার অবতার । কিস্তু এইরূপ ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে 
সদ্গুরুকে ভগবানের বিগ্রহ বলা যায় না। ঈশ্বর নিরাকার ও চৈতন্তস্বরূপ। 

একশ' ছিয়াশি 



অশ্িনীকুমার দত 

তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামিরপে রহিয়াছেন। তিনি পরমাস্মা, 

তিনি সর্বাত্বা, তিনি বিশ্বাত্মা। কিন্তু জীব তাহাকে দেখে কই? সকল 

জ্ঞানকে যিনি উদ্ধন্ধ করিতেছেন, জ্ঞান তাহাকে ধরিতে পারে না। পারে 

ন1 এইজন্য যে তিনি জ্ঞানের মূলেই আছেন, জ্ঞানের বিষয়রূপে, জ্ঞেয়দূপে 
সকলের প্রত্যক্ষ হন ন1। ভগবান সদৃগুরুবূপেই জীবের নিকট প্রতান্ষ 

হইয়া থ।কেন। যিনি অস্থর্যামী, তিনিই সদগুরু । ভাগবত ভগবানকে ই 

আচার্য বলিয়াছেন-_-আচাধ্যকে মনুষ্যজ্ঞানে কখনও অনুয়৷ করিবে না। 

আর ছ্বিবিধরূপ ধারণ করিয়া শ্রাভগবান জীবের সর্বগ্রকারের অমঙ্গল 

নিরস্ত করিয়া, তাহার সধগতি করিয়া থাকেন। ইহার এক অন্তর্ধামী রূপ, 

আর এক মোহাস্ত বা সদগুরু রূপ। কেবল অস্তরবৃত্তি বা আশ্ম- 

প্রত্যয় বা সহজজ্ঞান বা ইন্টুইফণের দ্বারা আমর! কোন জ্ঞানলা৬ 

বা রসাম্বাদন করি না। অন্তরে যার ছাচ আত্মপ্রতায়রূপে রহিয়াছে, 

তার অনুরূপ বস্ত যতক্ষণ ন! বাহিরে প্রকাশিত হয়ঃ ততক্ষণ সেই অন্তরের 

আত্মগ্রত্য় জাগিয়! উঠে না। ভিতরের এঁ ছাচে বাহিরের বস্ত্র পড়িলেই 

আমাদের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । অন্তরের এ আত্মগ্রত্যয়কে ইংরেজিতে 
91016006 1)091000 বলে- কেবল 11700101013 বলিয়া থাকে। 

আর বাহিরের বস্তকে ০৮1০০ বলে। ইন্টুইফণ বা আয্মগ্রত্যয়কে 

6011705০0৫6 1000৬1608, আর বাহিরের বিষয়কে ০01061805০৫ 

1010160£6 বলে। এই ছাচের বা £01795 এর সঙ্গে এই ০0766105 

ব। বস্তর মিলন হইয়! সর্বপ্রকারের জ্ঞান ফুটিয়। উঠে। আমাদের 

সদ্গুরু তত্ব এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে ঈশ্বরের 
জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়রূপে আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এজ্ঞান মামার 

গোচর নহে । যখন বাহিরে হীশ্বরের ধর্শাসম্পর কোনও বন্তর সাক্ষাৎ. 

কার লাভ করি, তখনই কেবল আমাদের ভিতরকার এ তীশ্বরজ্ঞান 

জাগির উঠে। বাহিরে সংসারে পিতাকে দেখিয়া ভগবানের পিতৃত্ব, 

একশ” সান্তাশি 



চরিত-চিত্র 

এখানে মান্ত।কে দেখিয়৷ তাহার মাতৃত্ব, এখানকার সখাসখীদের সখ্য 

আস্বদন করিয়া তাহার সখ্য, এখানকার মাধুর্ধ্য সম্তে'গ করিয়া তাহার 

মাধুর্ষের জ্ঞন লাভ করিয়া থাকি । এ সকল জ্ঞান ভিতরের বস্তু বটে, 

কিন্ত বাহিরের সংস্পর্শ লাভ না করিলে এই ভিতরের গ্ঞান জাগে না। 

এইজন্য “যাহ! নাই ভাগ্ডে, তাহ! নাই ব্রদ্ধাণ্ডে", একদিকে যেমন এই 
কণ! অতি সত্য, সেইরূপ অন্তদিকে, যাহ! দেখি না৷ ব্রহ্গাণ্ডে তাহ! জাগে 

না ভাণ্ডে, এই কথাও ঠিক ততটা! সত্য। ভাগ সত্যের আধখানা, 

ব্র্মাগ্ড তার অপরার্ধ। এই ছুই'এতে সত্য পূর্ণ ও গ্রাকট হয়। এখন 
গ্রশ্ন এই--ভগবানকে আমর। জানিতে পারি, ন। জানিতে পারি না। 

কেবল অন্তর্যামিরূপে তাঁহাকে জানিলে, তাঁর আধখান! মাত্র জান] হয়। 

ফলতঃ বাহিরে তার যেসকল প্রকাশ হয় ও হইতেছে, সেগুলিকে 

ছাড়িয়৷ তার অন্থর্যামী রূপে কোন সত্য ও অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় ন|। 

অন্তরে আমাদের যে সদসদজ্ঞান বা ধর্বুদ্ধিকে তিনি জাগাইয়৷ দেন, 

ভার সঙ্গে বাহিরের বিষয়-রাজ্যের ও সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ 

ও অঙ্গাঙ্গী। আমাদের ধর্মাধন্ম আমর] যে সমাজে বাস করি, বা ষে 

সকল বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হুই, তারই আশ্রয়ে 

ফুটিয়া থাকে । ব|হিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, 

জাগিতে পারে না। ভগবানকে বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তার সত) 

জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এইজন্ ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে সকল 

মহাপুরুষের মধ্যে হয়, তাহারাই জগতে সপল ধর্শের প্রত্যক্ষ আশ্রয় 
হুইয়। রছেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন। ইহাই 

সদগুরুতত্বেরও প্রতিষ্ঠ। | যাহার মধ্যে শিষের অন্তরের আত্মপ্রত্যয়- 

নিহিত ভগবদ্ভাব ও ভগবদাদর্শ প্রকট হইয়া, তাহার ভক্তি ও আন্ু- 

গত্যকে একান্তভাবে টানিয়া লয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদগুরুপদবাচয। 
তাহাকে দেখিয়াই শিষ) ও সাধক, আপনার লাধয বস্তর প্রত্তাক্ষ লা 

একশ' অ।টাশি 



অশ্বিনীকুমার দত্ত 

করেন । অবতাগ্ের যুগে যুগে প্রকাশিত হন, সদ্গুরুতে ভগব।ন নিতা 

অবতীর্ণ। এই সদ্গুরুতত্বেতেই স্বাধীনতা ও আমুগত্যের, স্থানুভৃতি 
ও শাস্ত্রের; মত ও সত্যের, আত্বপ্রত্যয় ও বিষয়-প্রতাক্ষের, সকল সমস্ঠার 

চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকে । এখানেই সর্ব ধশ্ম সমন্বয় হয়। অশ্থিনী- 

কুমার প্রথম যৌবনের বাক্তিতাভিমানী যুক্তিবাদের অপূর্ণত৷ প্রতাক্ষ 
করিয়৷ সদগুরুচরণাশ্রয় পাইয়াই ক্রমে স্বাধীনতার সঙ্গে আনুগতোর 
সমন্বয় পথে অগ্রসর হইতে আরস্ত করেন। 

অশ্বনীকুমার এই উদার ও গভীর গুরুত্ত্ব বুঝিয়া, পরে গুরুকরণ 
করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। দীক্ষা! গ্রহণের পূর্বে অঠি অল্পলোকেই 

এই তত্বের মর্ম বুঝিতে পারেন । বিশেষতঃ আমর] আজি কালি যেরূপ 

শিক্ষাদীক্ষা! পাইয়। থাকি, তাহাতে এই গভীর তত্ব হুদয়ঙগম করা কিছুতে 

সহজ নহে। এই তত্ব গুরুগ্রহণের পরে, গুরুকপাতেই কেবল ক্রমে 

ক্রমে শিষ্যের প্রাণে ফ,টিয়া উঠে । একালে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই 

সাধু মহাপুরুষ বিশেষের উন্নত ও উদার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাদের শরণাপর 

হন। অশ্বিনীকুমারও, বোধ হয়, এই ভাবেই তার গুরুদেবের চরণে 
যাইয়! প্রথমে উপস্থিত হন। একদিকে তার সহক্ত ধন্মপিপাসা মমুলি 

ব্রঙ্গধর্ম্ের রপকোপাসন। ও মানস-ক্লিত সাধনন্ভজনে মিটাতে পারে 

নাই; অন্তদিকে মামুলি ব্রাঙ্গ-সিদ্ধান্তের যুক্তিবাদ সত্যের সম্যক্ 

প্রামাণাও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহাতে জ্ঞান ও ভাব, ছু'এর 

কিছুই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। আর এই দ্বিবিধ অভাব 
পরিপুরণের আশাতেই, বোধ হয়, অঙ্গিনীরকুমার গুর্ুগ্রহণ করেন। 

প্রথম যৌবনে, ইংরেজি শিক্ষার ওঘুরো পীয় যুক্তিবাদের বা র্যাশনিলিজমের 

(08007781157) প্রভাবে যারা ব্রাঙ্গদমাজের আশ্রয়ে আসিয়া, পরে 

গুরুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাদের প্রার সকলের ভ্ডিঙরকার কথা 

ইহ1। অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের কাহিনী যে অন্তরূপ এরূপ 

একশ' উননব্বই 



চর্িত-চিত্র 

অনুমানের কোনও হেতু অ।ছে বলিয়। বোধ হয় ন7া। আর এই পথে 

আসিয়া গুরুগ্রহণ করিয়াছেন বণিয়1, অর্বিনীকুমার একেবারে যে 

আমাদের 'দেশের প্র[চীন গুরুতত্বটী পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়াছিলেনঃ এমন 
কল্পনা করা কঠিন । 

' সদ্গুরুতত্ব সম্যকরূপে হদয়ঙগম করিতে পারিলে, গুরুর চরণে 

একান্ত আত্মসমর্পণ অনিবাধ্য হইয়া উঠে। যিনি অস্তর্যামী তিনিই 
সদ্গুরু। অন্তরে ধার প্রেরণ! জাগে, বাহিরে তিনিই আপনি আপনাকে 

প্রকাশ করিয়া, সেই প্রেরণার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এই কথাই 

আমাদের দেশের পুরাতন গুরুতত্বের মূল কথা । এই কথাট। বুঝিলে, 

আত্মপ্রত্যয়ের হাতে অপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া, আর শ্রীগুরুর হাতে 

আপনাকে ছাড়িযা দেওয়া ছুই এক হইয়া দরাড়ায়। ভিতরে যিনি 

ধর্্মাবহ, অন্তরে আমাদের ধর্মববুদ্ধির ভিতর দিয়া যিনি সর্বদ1 আমাদিগকে 

ভালমন্দের উপদেশ দান করেন, তিনিই যখন বাহিরে, চাক্ষুষ মোহাস্ত 

গুরুরূপে প্রকাশিত হন, তখন এই গুরুর আদেশ আর ইংরেজিতে 

যাহাকে কনন্তান্স ( 0015501006 ) এবং আমাদের আধুনিক বাঙগল। 

ভাষায় যাহাকে বিবেক বলে, এই উভয়ই এক হুইয়! যায়। সুতরাং 

বিবেক-বাণী আর গুরুবাক্য সমান মর্ধযাাদ1! ও প্রামাণ্য প্রাপ্ত হয়। 

প্রকৃত গুরুতত্ব এই কথাই বলে। তবে ভিতরের 00775016706 বা 

বিবেক বাণী আর বাহিরের গুরুবাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, 

কোন্ট! বলবত্তর হইবে, একথা ওঠে বটে। সদ্গুরুতত্ব বলে, 

এরূপ বিরোধ অসম্ভব। ফলতঃ সদ্গুরু কে আর সদ্গুরু কে নহেন, 

এখানেই তার প্রকৃত পরীক্ষাও হুইয়! থাকে | সদ্গুরু স্বয়ং অন্তর্যামী। 

তিনি শিষ্তের অন্তর জানেন ; কেবল ইহাই নহে, তার অন্তরে যে 
সকল প্রেরণা জাগে তারও প্রেরয়িত৷ তিনি আপনি । শিষ্যের অন্তরে 

তিনিই জিজ্ঞাসার উদয় করান, আবার বাহিরে মোহাস্তরূপে বা 

একশ' নব্বই 
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আচাধ্যরূপে তিনিই শাস্ত্রাদি ব্যাখা করিয়া, সে জিজ্ঞাসার নিবুত্তিও 

আপনিই করিয়া থাকেন। কোন্ পথে, কি ভাবে, শিষ্যের জীবন 
ফুটিয়া উঠিয়া, ক্রমে সে চরম সাধ) লাভ করিবে, ইহা! তিনি জানেন। 
জানিয়া সেই পথে অন্তরের প্রেরণ! ও বাহিরের উপদেশাদির দ্বারা 

তিনি তাহাকে অলক্ষিতে লইয়া যান। এই প্রকৃত গুরুপন্ঠ। ত্রিগুণাতীত। 

এপথে সংসারের লৌকিক ভালমন্দের বাহা বিচার-বিধানের প্রয়োগ 

চলে না। লৌকিক বিচারে যাহ! নিতান্ত মন্দ, তার ভিতর দিয়াও 

নিয়তই ত মানুষের জীবনে অন্তত ভাল ফটিয়া উঠে। গুরুতত্ব যারা 

মানেন না, তারাও ত এই কথাটা অস্বীকার করেন না। মানুষ মন 

করে, পাপ করে, অশেষবিধ অহিতাচারে নিধুক্ত হয়, অথচ ভগবান 

সেই মন্দের, সেই অহিতের, সেই পাপের ভিশুর দিয়াই, অপূর্ব 

কৌশলে, অযাচিত করুণাগুণে, তাহাকে কল্যাণের ও পুণোর পথে লইয়! 
গিয়। দাড় করান, একথ1 সকলেই কহেন। হয় বলিতে হয় যে এ 

সকল স্থলে ভগবানের বিশেষ বিধান সার্বজনীন কাধ্যকারণ সম্বন্ধকে 

বাতিল করিয়া পাপীর যুক্তির ব্যবস্থা করিয়া! দেয়, না হয়, এ মন্দের 
মধ্যেই এই ভালর, এঁ পাপের ভিতরেই এই পুণ্যের বীজ লুকাইয়া ছিল, 
ইহ! স্বীকার করিতে হয়। পাপ পাপই প্রসব করে; পুণ্য হইতে 
পুণ্যই উৎপন্ন হয়)-_যুক্তি ও নীতি এই কথাই বলে। আর ইহাই 

যদি এ ক্ষেত্রে শেষ কথা হয়, তাহা হইলে খষ্টিয়ানী অনস্ত নরকবাস, 

কিম্বা বৌদ্ধ কর্্মবাদ ভিন্ন আর কোনও কিছুর প্রতিষ্ঠা হয় না। 
আর নরকবাদ এবং কর্ম্মবাদঃ উভয়ই ভাগবতী করুণাকে সঙ্কুচিত 
ও অসমর্থ করিয়া রাখে । ফারা ভগবানের ককরুণায় বিশ্বাস করেন, 

তার! মন্দের ভিতর দিয়! ভাল, অকল্যাণের ভিতর দিয়া কল্যাণ, 

পাপের ভিতর দিয়া পুণ্যের প্রকাশ হয়, এই কথ। স্বাদ! মানিয়। 

লন। আর এই সত্যকে প্রামাণ্য সিদ্ধাঙ্ছের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
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গেলেই, আমাদের ভালমন্দ সকল প্রেগণাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে 

আসে, ইহ স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ পারমাধিক দৃষ্টিতে ভাল- 
মন্দের ভেদ|ভেদ থাকিতে পারে না। সে দৃষ্টি সমঘৃষ্টি। সে ভাব 

হন্দাতীত। আর স্ুখছুঃখ যেমন দ্বন্দ, ভালমন্দ, পাপপুণ্য এগুলিও 

সেইরূপ দবন্ব। সম/ক্ দৃষ্টির নিকটে সুখ আর ছুঃখ ছুই? একই বস্তুর 
ছুইদিক মাত্র, সেইরূপ ভাল এবং মন্দও এই বস্তর ছুই দিক ভিন্ন আর 

কিছু নছে। আজি যাহা মন, কাল তাহা! ভাল হয়। আজ যাহ! 

ভাল কাল তাহা মন্দ হইয়া পড়ে। দেশ, কল, পাত্রের বিভিন্নতার 

ধারা এ সকল ভালমন্দের বৈষম্য ও বিচার হইয়া থাকে । ফলতঃ 

যাহাকে ০9050০160০৫ ব! ধর্মবুদ্ধি বা বিবেকবাণী বলি, তাহাও ত সর্ববদ। 

এক কথা কহে না। এই ধর্শবুদ্ধিরও বিকাশ হয়। এই ধর্শবুদ্ধিও 

আগ এক কথা, কাল এক কথ। বলে। সুতরাং গুরু আজ যাহাকে যে 

উপদেশ দান করেন, কাল যদি তাহাকে অন্তর উপদেশ দেন, অথব৷ 

একজনকে যাহ! আদেশ করেন, অন্ঠকে যদি তার বিপরীত আদেশ 

করেন, তাহাতে তার উপদেশের মর্যাদা ব! প্রামাণ্য নষ্ট হয় না ও 

হইতে পারে না। তবে প্রকৃত সদগুরুর উপদেশের সঙ্গে শিষ্যের 

অস্তরগত প্রেরণাঙ্ছগ কখনও কোনও গুরুতর বিরোধ হয় না ও হইতে 

পারে না। হয়না! এই জন্ত যে তিনি এঁ অন্তর দেখিয়াই উপদেশ করেন। 
যে উপদেশ শিষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন উপদেশ করিয়া সদ্গুরু 
কদ!পি শিষ্যকে বিব্রত ও অপরাধী করেন না। বরং তিনি তার অন্তরে 

অন্তর্যামিরণে যে ভাব বা যে আকাজ্ষা বা যে জিজ্ঞাসা জাগায়! দেন, 
বাহিরে মোহাস্তরূপে সেই ভাবের, আকাজ্কার বা জিজ্ঞাসার উপযোগী 

উপদেশ দিয়া তাহাকে ধর্খুপথে লইয়া! চলেন। কিন্তু আমর! মানুষের 

মধে। যে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি 
না। এইজন্ত আমর! সদ্গুরু দেহধারী মানুষ বলিপা, তিনিই যে আবার 
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অনত্ধামীও, একথ। কিছুতে ধারগা করিতে পারি না। আয় এই 
অক্ষমতা-নিধন্ধনই সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াও আমরা একান্তভাবে 
গুরুচয়ণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। অস্বিনীকুম1ও এই পারিয়াছেন 
বলিয়া ঘোধ হয় না। তার গুরু যে কেধল বাহিরের উপনেষ্টা মন, 
কিংঘা গার শুক্ষকপা যে একট! অলৌকিক উপায়ে ভগবানের শক্তি ও 
দয়াকে উদুদ্ধ করিয়া! তার কল্যাণ সাধন করে না, অপিচ তগবানই যে এ 
গুরুদেছকে আশ্রয় করিয়া, “চৈত্যবপুযা*--অস্তধামিরূপে ও মোহান্তর়ণে 
ভিতর বাছির়ে ছইদিকে তাহার জীবনকে চালাইঙ্জ! লই বাইতেছেন, ৬ 
সকল কথ! তিনি ভাল করিয়া ধরিয়াছেন কি না সন্দেহ। আবাদের 
কাহারই এ পর্যন্ত এ ভাগা হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়! আমরা 
সংসার তরে পড়িয়! দিবানিশি এমন হাবুডুবু খাইয়৷ থাকি । 

অধ্বিনীকুমার এ পর্যন্ত খুষ্টীর নীতিবাদকে ছাড়াইগা উঠতে 
পারিয়াছ্ছেন বলির! মনে হয় ন1। তিনি খৃত্ীয়ান সাধকের চক্ষে ই তা 
গুরুকে দেখেন, প্রক্কত হিন্দু সাধকের চক্ষে দেখিতে শিখেন বাই। 
আধুবিক খুতীয়ানের! বিশুধৃষ্টকে গুরুরপে বরণ করেন। এই গুরু-খৃখাদ 
আর আমাদের লদ্গুরুতত্ব মূলে একই সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিঠিত হইলেও 
হ'এতে প্রতের বিস্তর । কোনও হিন্দু আপনার গুরুকে জীবনের 
আদর্শরূপে বরণ করেন না। খৃতীরান সাধকের! বিওকে গাছে জীবনের 
আদর্শ বলিয়! নিঃসক্কোচে গ্রহণ করিয়! থাকেন। বিওয় অব্যণ 
কর! আধুনিক খুহীয়ান সাধকের বুখ্য চেষ্টা । বিওচরিত্র লাভ এই 
সাধনার চরম সাধ্য। কিন্ত হিন্দু সাধক কোনও দিন ভগবানকে খা 
আপনার গুকুকে অনুকরণ কয়েন না। ভগবানকে তীর! ভক্কি কয়েন, 
গুরু উপদেশ তারা পালন করেন, কিন্ত দ্ষগবানকে থা ওহে 
খ্াাপনাদের জীবনের আদশরিপে কোনও দিন কনা করেন হ। জা 
অধিকামীছেদ মানেন । জীর়দর় অধিকার এক আর গগবানের অধিকার 

এয়া? ভিন 
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অন্ত । শিষ্েপ আগধিকার এক আর গুরুর আধকার অন্ত। ভগবান 

বিশ্বে কঙভ।বে লীলা কিতেছেন। তিনি হৃষ্টি করেন, রক্ষ। করেন, 

বিপাশ করেন, পকলই করেন। তিনি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে 

নির্মমভাবে নষ্ট করেন। তার শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পাপী পাপ 

করে; আবার পুণ্যায্মারা সেই শক্তির প্রেরণাতেই পুণ্যকর্্ম করেন: 
এ সকলই তার দ্বার হইতেছে । জীবের পক্ষে ভগবচ্চরিত্র লাভ কেবল 

অসাধ্য যে তাহ! নয়, ভগবানের অনুকরণের ইচ্ছামাত্র মহাপাপ। 
সদ্গুরূ সম্বন্ধেও এ কথ!। সদ্গুরু ভাগবহী তন্থু লাভ করিয়া 
ভগবল্লীল! রসে নিমগ্ন হইয়া, কত প্রকারের আপাত বিসদশ কথা বলেন 
ও কর্ম করেন। ভিন্ন ভিন্প শিষ্যকে তারা বিভিন্ন উপদেশ দেন। 

একজনকে যাহা! বিহিত ও ভাল বলিয়া আচরণ করিতে বলেন, 

অন্তঞনকে তাহা মন্দ ও অবিহিত বলিয়া বঞ্জণ করিতে উপদেশ দেন। 

এ অবস্থায় শিষ্যের পক্ষে আপনার অধিকারকে উল্লজ্বঘন না করিয়া 

গুরুর অন্থসরণ কর! অসম্ভব। এরূপ প্রয়াসেও গুরুতর অপরাধ হইয়া 
থাকে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা এ সকল নিগুঢ় কথ! ভাল করিয়া ধরিতে 
পারে না। আমাদের নীতিবাদ সকল মানুষকে ভগবচ্ছরিত্র লাভ করিতে 

উপদেশ দেয়। কিন্তু গুরুর অনুকরণ করা নহে, অনুগত হওয়াই 
শিষ্যের প্রধান ধর্ম। হিন্দু শিষ্য সেজন্ত কেবল এই বলিয়! প্রার্থনা 
করেন-- 

গানামি ধম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ 

জানাম্যধর্মং নচ মে শিবৃত্তি;। 

তয়! হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন 

যথ। নিযুক্তোহশ্মি তথা করোমি। 

কিন্তু ইংরেজি শিখিয়! যে সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাহাষ্যে আমর! 

একালে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জিত করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা 

একশ? চুরানব্বই 
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হিন্দুর এই সদগুরু-তত্বের নিগুঢ মন্ম ও রহস্ত ভেদ কর! সহ নছে। 
ৃষ্টায়ান সাধনাতেও এই তব যে একেবারে ফুটিয়৷ উঠে নাই, তাহ! 

নহে। বিগত থুষ্টীয় শতাব্দীর যুরোপীয় ধন্মবিজ্ঞান কিয়ৎপৰিমাণে এই 

ওত্বের উপরেই খুষ্টার় সিদ্ধান্তকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। 

আধুনিক বিজ্ঞান যখন অতি:লীকিক শাস্ত্রের প্রাচীন প্রামাণ্য নষ্ট করিয়। 

ধন্মতত্বকে মানুষের সহজবুদ্ধি বা অং্মগ্রত্যয় ব! ইন্টুইফণের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন খুষ্টীয়ান দাশনিকেপা এই আম্ম- 

প্রভ্যয়বাদের অপূর্ণতা দেখাইয়া, এই আত্মপ্রত)য়কে পূর্ণ করিবার জনই 
যিশুধুষ্টকে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। 

বাহিরে সত্যের প্রকাশ না হইলে ভিতরে তার যে সহজ জ্ঞান রহিয়াছে 

তাহ। ফোটে ন1 ও জাগে না, ইহ! প্রতাক্ষ কথা । কাধাকারণ সম্বন্ধের 

একটা সহজ ভ্ঞান বা আত্মগ্রতাম় আমাদের প্রকৃতির ভিতরে, 

প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে ইহা যেমন সা, যতক্ষণ বাহিরে 

বিষয় রাজ্যে কোনও বিশেষ কারণ হইতে একটা বিশেষ কারের 

উৎপত্তি হইতে ন! দেখা যায়, ৩তক্ষণ এই আম্মপ্রঠ)য় যে জাগে না, 

ইহাও তেমনি সত্য । অঙএব ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল একটা আম্মপ্র5)য় 
আছে, ইহা! মানিলেই ঈশ্বরসন্তার প্রতিষ্ঠা হয় না। এই আম্মগ্রঠ/য়কে 
জাগাইবার জন্ঠ তাহ।র উপযোগী বহিবিষয়েণ প্রকাশ ও অত্যাবশ্থাক হয়। 

কেবল মনোগত অস্তিকাবুদ্ধিতে ৬গবংপ্রতিষ্ঠ। হয় না। ভগব।নকে 

বাহিরেও দেখিতে হয় । এই জন্তই তার অবতারের প্রয়োজন। অবঠার 
ব্যতীত সত্য ও প্রতাক্ষ ঈবব হত্বের গ্রঠিষ্ঠা হইতে পারে না। যিশ্ুখুষ 

মানুষের ব্রশ্থরিক আক্মপ্রত্যয়ের বহিধিষয় রূপে প্রকট হইয়া, ধশ্মকে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

এই ভাবেই বিগত খুষ্টায় শতাব্দীর উদার 'ও উন্নত মুরোপীর ধর্মাবিজ্ঞান 

আম্সপ্রত্যয়বদের সঙ্গে অবতার্বাদের সমণয় সাধন করিয়া, পর্বের 

একশ' পচানব্বই 
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অতিগ্রকত প্র।মাণকে সংশোধন কির লইবর চেষ্টা করিরাছে। 

অর এখানে এই 'আধুনিক থুষ্ঠতত্ব আমাদের পুরাতন সদৃগুরু-তত্বেগ 

সঙ্গে অনেকট! মিলিয়া গিয়াছে । আধুনিক উন্নত খুষ্টীয় সিদ্ধান্তে যিশুধুষ্টই 

সদগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ষে খুষ্টীয়ান 

সিদ্ধান্তের কথ! সচর।চর এদেশে শুনিতে পাই, তাহাতে এ সকল গভীর 

কথার কোন সন্ধান পাওয়! যায় ন1। মামুলি খুষ্টায়ান ধর্মে এ তন 

এখনও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিঠে পারে নাই। প্রচলিত মুরোপীয় 

দর্শনাদিতেও এই সত্যটা! এখন পর্যন্ত পরিস্ফুট হয় নাই। মুতরাং 
আমর! ইংরেজি শিখিয়৷ ইহার কোন পগ্িচয় পাই না। আমাদের 

আধুনিক শিক্ষ1 দীক্ষা এখনও খুষ্টায় উনবিংশ শতাবীর ব্যক্কিত্বাভিমানী 
যুক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। 

খুষ্টীয় সমাজেও এখন অনেক লোকে যিশুধুষ্টকে কেবল একজন 

আদর্শ পুরুষ বলিম৷ গ্রহণ করিয়! থাকেন। কিছুদিন হইতে এই ভাবট! 

য়রোপ ও আমেরিকায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। থৃষ্টেতে একাস্তিক 

আত্মসমর্পণ অপেক্ষা আপনার সাধনবলে থুষ্ট-চরিত্রের অনুশীলন ও 

অনুকরণ করিয়া! এ উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্রলভ এখন খুষ্টীয় সাধনের 

সাধ্য হইয়। পড়িয়াছে | থুষ্টায়ান সাধু ও সাধকের আপনাদের কর্তব্যা- 

কর্তব্য নিদ্ধাঃণে এখন-যিশু এই অবস্থায় কি করিতেন ?”--এই 

প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকেন, আর তিনি যাহা করিতেন, যেরূপ 

চলিতেন, তাহ! করিতে ও সেইরূপ চলিতে চেষ্টা করেন। অশ্বিনীকুমারও 

আমার মনে হয়, কতকট| এরূপভাবে আপনার গুকুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ 

করিয়া আপনার ধর্দুজীবন ও কর্মুজীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া 

আসিয়াছেন। তীর বিস্তৃত কম্মজীবনে যখনই যে সমন্তা উপস্থিত 

হইয়াছে, তখনই--এ অবস্থায় তার গুরুদেব কি করিতেন, তিনি এই 

গ্রশ্ন তুলিয়, তার যথাসাধা মীমাংসা করিয়া আপনার কর্তব্য নিষ্ধা রণ 
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করিতে গিয়াছেন। আর এই জন্ত সময় সময লোকে হার কর্মজীবনে 
কতকটা তুর্বলত।, এমন কি অব্যবশ্থিততা এবং অপামঞ্জন্তের পরিচয় 

পাইয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছে। 

হিন্দুর নিকটে ইহা গুণের করা না হইয়া, অত্যন্ত দোষের কথাই 

হয়। হিন্দুর সাধনার একটা মাত মামুলি কথ! আছে যে দেবতাদের 
উপদেশেরই অন্রসরণ করিবে, কদাপি তাহাদের কর্দেপ অনুকরণ 

করিবে না। আমাদের বিদেশী ভাবাপনন বিচার-বুদ্ধি প্রায়ই এ কখাটাকে 

উপহাসাম্পদ? বলিয়া উচাইয়া দিতে চেষ্টা করে; কখনও কখনও 

ইহাকে অতিশয় হীন বাক্য বলিয়ও ঘ্বণা করিয়া ধাকে। ইংরেজি 
গ্রবাদ বাক্যে বলে উপদেশ অপেক্ষা আচরণ শ্রেষ্ঠ । এই হিসাবে 

দেবতাদের আচরণ যদি ধশ্মবিগহিত হয়, তবে তাহাদের আদেশের ব৷ 

উপদেশের কোনও মুল্য ও সত্য থাকে না। কিন্তু ঘুরোপীয় সাধন। 

আমাদের অধিকারীভেদ মানে ন!। অথচ এই অধিকারীভেদই হিন্দুর 

সাধনার মুখ্য কথ! । আমাদের সকল সাপনভজন, কম্ম কর্ম, ধর্ম ধর্ম, 

বিপিনিষেধাদি এই অর্িকাগীভেদের উপর প্রতিষঠিত।  এইজন 

দেবতার অধিকারে যা সাজে ও বাহ ধন্ম, মানুষের ঠাহ। সান্গে না, 

মানুষের পক্ষে তাহা অধর্শ। ঈশ্বগকে মানুষের আদশ কিলে, সমাজ- 

ধর্দ ও লোকধন্দ সকলই উলটুপালট হইয়|যায়। হিন্দু একেশ্বরবার ; 

আছ্বৈততত্বের উপরে হিন্দুর সকল সিদ্ধান্তের ও সাধনার প্রতিষ্ঠা 

হইয়াছে। বিশিইাদৈত, শুদ্ধাদৈ ত, ছৈতাছছে ৩, বৈষব, বৈদান্তিক, শাক, 

শৈব, সকল সিদ্ধান্তই কেন ন। কোন আকারে এই অ্বৈততত্বকে 

মাশিয়াছেন। আর মুলত এক বলিয়া, বিশ্বের বুধ! প্রকাশের ব৷ 

অভিব্যক্তির মধ্যে আপাতত বিরোধ ও বৈষম্য যাই থাকুক ন কেন, 

মূলে একট! সমন্বয় এবং সামন্ত আছেই আছে। একাস্ত ভাল ব! 

একান্ত মন্দ, একাম্থ পাপ ব! একান্ত পুণ। বলিয়! কোন কিছু জগতে 
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নাই। এক ক্ষেত্রে যাহ! ভাল অন্ত ক্ষেত্রে তাহ মন্দ। এক অবস্থায় ও 
এক অধিকারে যাহ। পাপ, অন্ত অধিকারে তাহ! পাপ নহে । এমকল 

কথ! হিন্দু সাধনার গোড়ার কথা। সুতরাং মানুষের চক্ষে ও মানুষের 

পক্ষে যাহ] পাপ, দেবতার পক্ষে তাহ। দোঁষাবহ হয় না। জগতের 

সকল কর্মের মুল কর্তা যখন ঈত্বর, তখন সকল কর্্মাকর্মুই তাহার কৃত। 

তিনি আদি কারণ, তিনি অনাদি কারণ। তিনি সর্ব কারণ। কর্াকর্ম, 

ধন্মাধর্ম। সকলেরই মুল ও কর্তা! ভিনি। এ অবস্থায় তিনি জীবের 

আদর্শ হইতে পারেন কি? মানুষ ভগবানের অনুকরণ করিতে গেলে, 

তার ধর্মাধন্ম সকলই লোপ পায়। এইজস্ট হিন্দু এমন কথ! কখনও 

বলেনা। হিন্দু ভগবানকেও যেমন আপনার ভীবনের আদর্শ বলিয়। 

গ্রহণ করে না, তার গুরুকেও সেইরূপ আদর্শ রূপে ভাবে না। গুরুর 

উপদেশই মান্য, তীর কর্দদ অনুকরণীয় নহে। শিষ্কে তার আপন 

অধিকার মতন তিনি চালাইয়। লইয়া যান, আর নিজে আপনার 

অধিকার মতন চলিয়া থাকেন। ভাগবতী তনু লাভ না করিলে কেহ 

সদগুরু হইতে পারেন না। আর ধারা ভাগবতী তনু লাভ করিয়! 

সংসারে ভগবানের লীলা-বিগ্রহ রূপে বিচরণ করিয়া জীবকে ভগবানের 

দিকে লইয়! যান, স্বয়ং ভগবানের চরিত্র যেমন প্র1কৃতজনের অনুকরণীয় 

নহে, তাহাদের চরিত্রও মেইরূপ লোকের অনুকরণীয় হয় না। থুষ্টীয় 

দশ-আজ্ম!র মাপকাঠির ছ্বারা এ নকল লোকোতর মহাপুরুষের চরিত্রের 

কালি কষা যাঁয়না। লৌকিক নীতির বন্ধনে তার! আবদ্ধ নছেন, 

তীরা নিজেরাই এ সকল নীতর প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুচরণে একান্ত 
ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তারা ভিতরে যে প্রেরণ। প্রেরণ করেন ও 

বাহিরে যেসকল ব্যবস্থা ও ঘটনার যোগাষোগ সাধন করেন, তাহার 

অন্ুগমন করাই শিষ্যের একমাত। কর্তব্য। কিন্ত ইংরেজি শিখিয়া 

আমাদের পক্ষে এরূপ বশ্ততা স্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়িরাছে। 

একশ' আটানব্বই 



অশ্বিনীকুমার দত্ত 

তারই জন্ত আমর। গুরুর চরিত্র অনুকরণ করিতে যাইয়া! পদে পদে 
ভয়াবহ পরধর্মের অনুসরণ করিয়! থাকি । 

আমাদের সকলেরই এই দশা । হিন্দুয়ানী ও থুষ্টিয়ানীর একটা 
অদ্ভূত মিশ্রণে আমাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অশ্রিনীকুমরের মধ্যে 

এই ছুইটী ভাবই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই কারণে 

সময় সময় তার আচার-আ।চরণে ছুর্বলত। ও অনামঞ্জন্ত ফুটিয়া উঠে। 

অশ্বিণীকুমারের মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি নাই। কোন একটা 

সর্বাঙ্গসম্পনন সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সেই 
জন্ত এ পর্যযস্ত তিনি তাহার চরিত্রে এই প্রচ ও পাশ্চাত্য ভাবের 

একটা ষথাষথ সঙ্গতি ও সমন্বয় সা'ন কর্দিতে পারেন নাই । পাশ্চাতোর 

দৃষ্টি দিয়া তিনি এ পর্যন্ত গ্রাচ্কে দেখেন নাই বা প্রাচেতর দৃষ্টি 

দিয় পাশ্চাতাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই । ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 

ভাবের বিশিষ্ট প্রভাব তাহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিস্যা-মন্দিরে, 

যুবকবুন্দের শিক্ষাগ্ডর রূপে, গ্রচ(রক রূপে, শাসকের অত্যাচারের 

বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বহাধিকারের রশ্সিরপে ঠাহার চরিত্রে আমর! 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাই । অপরপঙ্ষে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ 

বন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম সংকীর্তনে, ভাগবত আবৃত্তিতে এবং 

ক্তিযোগ ব! কশ্মযোগের সাপনে-ঠার চবিত্রে প্রাচ্য ভাব বেশ 

ফুটিয়া উঠে। 

আর এই হিন্দুভাব লইয়া! আজ অশ্বিণীকুমার অনন্যলগ্| লোক- 
নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঠিনি কেবলমাত্র একজন লোক- 

শিক্ষক এবং আধুনিক জন-নায়ক হইলে তাহার প্রতিপত্তি ইংরেজি- 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই "আবদ্ধ থাকিত। সে হিসাবেও তার 

ভক্ত সংখা] কম নহে । আমার বোধ হয় যশোহর হইতে নুদুর 

শীহট পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের নবাশিক্ষিত যুবকসমাঙ্জে ঠাহ1র অনন্তগ্রাতিৎন্দী 

একশ নিরানধবই 



চরিত-চিত্র 

প্রভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দলে দলে 

ছাত্র আনিয়া তীহ।র বরিশালস্থ কলেজে তাহাদের জীবনের 

উৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করিয়! গিয়াছে । তাহার সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহার চরিত্রের এবং শিক্ষার প্রভাব কেহই অতিরুম করিতে পারে 
নাই। তত্রাচ, এ কথ। কিছুতে অস্বীকার কথ! যায় না যে, অশিক্ষিত 

জনমগ্ডলীর চিত্তের উপরে তিনি যে ভক্তির আমন লাভ করিয়াছেন, 

তাহাতেই তাহাকে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁর হিন্দৃত্বেই 
অশ্থিনীকুমারের লোকনায়ক তের মুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণব প্রভাবই বলবত্তর | 

আধুনিক সাধনায় মান্ষকে অঠি বড় করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের 

মনুষ্যত্বের উপরেই আজিকার দেবহ প্রতিষ্ঠিত। নর-সেবাই দেব-সেব!। 

আর ইহার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণব সাধনার অতি সুন্দর মিল রহিয়াছে। 
নরের মধো নারায়ণকে দেখাই বৈষ্ণব সাধনার মুল সাধ্য --“অবজানস্তি 

মাং যুঢ়াঃ মান্তষীং তন্ুমাশ্রিতং” ইহাই বৈষ্ণবতত্বের মূলহত্র । অন্ত কোন 
ধন্মসম্গ্রদায় এমন স্পষ্ট ও নিভীকভাবে মানবের ঈষশ্বরত্বের কথা প্রচার 
করে নাই। মানবের দেহ এবং চিত্ববুত্তিকে এতট! প্রাধান্ত দেওয়া, 

পিতা-পুভ্র, নায়ক-নায়িকা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সম্বন্ধকে ভগবানের 

লীল।-বৈচিত্র্য বলিয়া ধরিয়া লওয়], বৈষ্ণবতত্ব এবং বৈষ্ণব সাধনার 

বিশেষত্ব। ম|নবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি এবং তাহার চিত্তবুত্তির বিনাশ ব! 

নিরোধ নহে, কিন্তু এ সকলকে একটা চরম আধ্াাগ্মিক আদশের দ্বার 

অনুপ্রাণিত করাই বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র। এই ভাব অঙ্বিনীকুমারের 

সামাজিক আচার ব্যবহারে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। 

সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধের 

পরিপোষক , কিন্তু কর্তব্যের প্রেরণ।য় তিনি সকল সংস্কারের গণ্তভী 

কাটাইয়! উঠেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বক্তৃতা! দেন নাই, 

ছুইশ' 



অশ্বিপীকুমার দত 

কিন্ত সামজিক কর্তব্য এবং মানবের কল।াণের জন্ত অনেক স্থলেই তিনি 

জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছেন। বভুবতসরের নিংম্বার্ 

সামাজিক সেবাই জনলাধারণেগ হৃদয়-মন্দিরে তাহার জন্য এক অক্ষয় 
স্বর্ণ-সিংহাপনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । তাহাদের কছে ভিনি একজন 

গ্রদিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিস্ট্রেটের সহচর বা কমিশনরের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; 

তাহার! তাহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, ছুঙ্গিনের সহায়, এবং 

£খে কষ্টে একাস্ত প্রিয়জন বপিয়াই জানে । অগাধ অর্থ দিয়া নহে, 

বাগ্মিতার মোহিনী শক্তি বলে নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু 

*নসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে ও কার্যে সম্পূণ এক হই] যাওয়াই 

যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব । অ।মরা এদেশে অধুন। একমাত্র অশ্বিনীপুমার 

দত্তেই এই লোকনেতৃত্বের কতকটা আনাস পাই । তত্রা৮, এ ভাখ এ 
দেশে নূতন নহে, ইহ! বহু পুরাতন !। দেশ-কাল-পাত্রোচিতভাবে কিঞ্িৎ 

পরিবর্তিত হইয়! নূতন ভাবে ফ.টিয়া ঠিতেছে -এই মান্ধ। 

হুইশ' এক 



ব্রক্গব।ন্ধব ডপাধ্যায় 

আমাদের বর্তমান স্ব।দেশিণতার আদর্শ কতট। পরিমাণে যে আমরা 

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পইয়াছি। দেশের লোকে 

যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে । নতুবা! এত লোকের স্থৃতিকে 

জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্ট হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের 

নামে একটা বাৎসরিক স্তবতি-সভার আয়োজন পর্য্যন্ত হয় না কেন? 

উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু আমাদের বড় বড় সন্নাসীদের 

যেমন শিষ্াসেবক থাকে, উপাধ]ায় মহাশয়ের সেরূপ শিষ্ু-সেবক কেহ 
ছিল না। দে আকাজ্াও উপাপ্যায় মহাশয়ের ছিল বলিয়া মনে হয় 

ন1। তার সন্টান অন্ত ধরণের ছিল। গীত! যাহাকে সর্কাকর্শন্তাস 

বলিয়াছেন, উপাধ্যায় মহাশয়ের সন্যাস সে জাতীয় ছিল। আপনার 

বলিতে সংসারে তিনি কিছুই রাখেন নাই। আলন্ম ব্রন্ধচর্্য সাধন 
করিয়া, তিনি এমন একট! অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তার 

অহং-জ্ঞানট! ব্যক্তিগত জীবনের সংকীণৃতর সম্বন্ধ সকলকে একা স্তভাবে 

অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশে ছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আধুনিক 
কর্মনায়কগণের মধ্যে উপাধায় মহাশয়ের মতন আর কেহ এতট। 

পরিমাণে সর্বভৃতে আত্মদৃষটি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি ন|। 
সন্নাসের অন্তরালে অনেক সময় একটা বুজুরগী লুকাইয়৷ থাকে । 

উপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। কিন্তু তার 
গ্রাণট। অতি বড় হইলেও, কোনও মতেই তাহাকে প্রচলিত অর্থে 
পবুদুরগ * বল! যাইত না। অতিলৌকিক কোনও কিছুর দাবী তিনি 

কখনও করেন নাই । এমন কি আপনি সংঙার করেন নাই বলিয়। 

ঢইশ' ছই 



ব্রঙ্গবান্ধব উপাপ্যায় 

সংলারী লোকের প্রতি তাহাকে কখনও কটাঙ্ষপাত করিতে € দেখি 

নাই। 

সন্গসের সঙ্গে সচরাচর সমাজ-জীবনের একটা বিরোধ জাগিয়। 

উঠে। সন্ন্যাস লষ্টয়। লোকে প্রায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া! যায়। 

উপাধ্যায় মহাশয় সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারত্য!গী ইন নাই। ফলতঃ তার 

মধ্যে চিরদিনই এমন একট! প্রবল ও সঙ্জীব সমাজান্গঠোর ভাব 

দেখিয়াছি, যার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের হিন্দুরানীর সন্নাসের আদশের 

কোন প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতিনাধন সম্ভবপর খলিয়া মনে হয় 

নাই। আমাদের সম্নাসীরাও কোনও কোনও বিষয়ে একান্তভাবে 
লৌকিকাচারের বস্তা স্বীক।র করিয়! চলেন, সতঠা। কিন্তু উপাধায় 

মহাশয়ের সমাজানুগতোর সঙ্গে ইহাদের সমাজান্ুগতেঃর একটা 

জাতিগত প্রভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রাচীন মতের 

সন্্যাসীগণ লোকসংগ্রহার্থে, কম্মীসক্ত জনগণের বুদ্ধিন্ডেদ যাহাতে ন। 

জন্মায়, তার জন্ত লৌকি কাচারের অন্নবপ্তিত। করিয়া চলেন। উপাধ্যায় 
মহাশয়ের সমাজানুগত্ের অস্তরালে কোন লোকসংগ্রহেচ্ছা কখন 

দেখিতে পাই নাই। তার অকৈতব স্বদেশভডক্তির উপরে এই অদ্ভুত 
সমাজানুগত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

আর ইহাই উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার বিশেষত্ব ছিল। 

উপাধ্যায় মহাশিয় তার নিজের দেশকে ও সমাজকে যে চক্ষে দেখিতেন। 

আমরা আজি পর্যন্ত সে চক্ষু লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় ন|। 

আমাদের ম্বদেশগ্রেম অতি হাল্কা বস্ক। আমর! এ পরাস্ত গোট। 

দেশট!কে ভালবাদিতে শিখি নাই। আমরা দেশটাকে টুক্র টুক্র! 

করিয়া দেখি । কিরদংশ ব। তার ভাল, আর কিয়দংশ বা তার মন্দ, 

এরূপ ভাবে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার ভাল-মন্দের মধ্যে আমরা 

একটা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে ভাল 

ছুইশ' ভিন 



চরিত-চিত্র 

লাগে, তাহাকেই ভালবাসি; আর যেটুকু লাগে. ন|, তাহাকে 

ঘণ। করিয়া, তাঁছা হইতে নিজেদের যথাসাধ্য দূরে রাখিতে 
চেষ্টা করি । 

কিন্ত প্রকৃত প্রেমের ধর্ম এ নহে । ভাল-ও-মন্দ-জড়িত যে প্রেমের 

পাত্র প্রেমিকের চিন্তকে আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে গোটাভাবেই 

দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে প্রীতি করে। যার এ প্রেম নাই, সে 

ভ|লমন্দ-মিশ্রিত বস্ব বা ব্যক্তির ভালকে ভাল করিয়া বোঝে না) 

মন্দকেও ভাল করিয়া ধরে না। প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। কিন্ত 

প্রকৃত পক্ষে প্রেমের মতন এমন চক্ষুক্মন আর কিছু নাই। প্রেম 

অপরের চাইতে কম দেখে না বেণী দেখে । 'আর বেশী দেখে বলিয়া 

প্রেমপাত্রের মন্দের মধ্যেও যে ভালটুকু লুকা ইয়া আছে, সে তাহাকেও 
দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়! তাহ হইতে ফিরিয়া আসে ন|। 

উপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের পুরাগত সভ্যতা ও 

সাধনাকে এইরূপ প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়! তার নিকটে স্বদেশ- 

বস্ত যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অতি অন্ললোকের 

নিকটেই সেরূপ করিয়াছে । অনেক সময় এ বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয়ের 

সঙ্গে আমার গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে । তিনি ষে চক্ষে 

স্বদেশকে ও স্বদেনী সমাজকে দেখিতেন, আমি সে চক্ষে ঠিক দেখিতাম 
না। অথচ উপাধ্যায় মহাশয় যে নিরতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন, ব| যেটা 
যেমন আছে, সেটা ঠিক তেমনি থাকুক, ইহা যে চাছিতেন, এমন 

কথাও বলিতে পারি ন1। তিনি সংস্কারের পক্ষপ।তী ছিলেন। যে 

সমাজ যুগে যুগে বিবন্তিত হয় না তাহা মৃত্ত, জড়; তার ভূতগৌরব 
যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষৎ আশ! যে কিছু নাই, আমর! যেমন 
ইন! বুঝি, উপাধ্যায় মহাশয়ও ঠিক সেইরূপ বুঝিতেন। তাহাকে 
প্রকৃত অর্থে কিছুতে “র-আকষণারী” € [-৪০007875) বলা সঙ্গত 

ঢুইশ' চার 



বঙ্ধবান্ধধ উপধা!র 

হইত ন1। অথচ, অন্তপক্ষে তিন যে প্রচলিত অর্থে সংস্কারক বা 

[২০010961 ছিলেন, তাহাও নহে। 

কারণ তিনি ম্বদদেশকে যে ভাবে, ষতটা ভালব।লিতেন ও ভক্তি 

করিতেন, কোনও সংস্ক'রকের পক্ষে তাহ! আদৌ সম্ভব বলিয়। বোধ 

হয়না। সংস্কারকের অস্তঃপ্রকৃতিটা যে কি, তাহা নিজের জীবনে, 

আর যৌবন-কালের চারিপাশের বন্ধুবান্ধবদিগের জীবনে সর্বদা! 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংস্কার সমাজের (োষধভাগের প্রত যতট! 

সজাগ থাকেন, তার গুণভাগের প্রতি ততটা থাকিতেই পারেন 
না; থাকিলে তাঁর সংস্কার-বাসনার বেগট। কমিয়া যায়। আর 

যে প্রতিনিয়ত কেবল কোনও বাক্তির বা! সমাজের হীনতারই 'আলোচনা 

করে, এবং এইরূপ আলোচন' করা কর্তব্য কর্ম বলিয়৷ ভাবিয়া 

থকে তার পক্ষে সে বাক্তির বা সে সমাজের প্রতি সত) 

ভালবাস। লভ কর! সম্ভব হইতে পারে না। ভালবাসা সুন্দরের 

সাক্ষাৎকাঁরেই জন্ম, স্ুন্দরকেই চায়, সুন্দরের সন্ধ/নেই ফিরে। 

কুৎসিতের ধ]ানে ব! দর্শনে বা চিস্তনে ভালবাসা জন্মিতে পারে না, 

বাড়িয়া ওঠা! বা বাচিয়! থাক তো বহু দূরের কথ।। অথচ সমাজ. 

সংস্কারক প্রায়ই মক্ষিকাবৃদ্তি অবণম্বন করিয়া সমাজ-দেহের ক্ষতন্থান 

গুলির চারিদিকেই সর্বদা ভন ওন করিয়। বেড়ান; এরূপ না 

করিলে তার ব্যবসায় টিকিয়া পাকিতে পারে না। এই কারণে এই 
জাতীয় সমাজ-সংস্কওরক অনেক সময়ই আম্ম-সম্ভাবিত ও মদান্বিত 

হইয়। উঠেন। আর এ অবস্থয় ইহাদের পক্ষে স্বদেশকে বা স্বদেশের 

সমাজকে সত্যভাবে বা গভীররূপে ভালবাসা যে অসম্ভব হইয়া উঠে, 

ইহা আর বিচিত্র কি? উপাধ্যায় প্রথম যৌবনে কিয়ংপরিমাণে এ 
জাতীয় সমাজ-সংস্কারক যে ছিলেন না, এমন বলা কঠিন। কিন্তু 
ক্রমে তিনি সে ভাবটাকে ছাড়াইয়া উঠেন। বাংলা দেশে তিনি যে 

€ইশ' পাঁচ 



চরিত চিত্র 

অভিনব দেশভ্ক্তি প্রচার করিয়! গিয়ছেন, তাহা তার পরিণত 

বয়সের দীর্ঘ সাধনলব্ধ বস্ত্র ; যৌবনের পরকীয়! প্রীতির মোহের মরীচিক1 

মাত্র নহে। তারই জন্য এ বস্ত এতটা সাচ্চা! ও সঙগীব হইয়াছিল। 
উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশ সমাজের শ্রেয়টুকুকে; 

প্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতাটুকুকে ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন। 

ইহাতেই তার উদার কোমল প্রাণ মঙ্জিয়৷ গিয়াছিল। তাই তিনি 
অমন করিয়া ম্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে, স্বদেশী সভ)ত। ও স্বদেশী 

সাধনাকে এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তার চক্ষে 

আমাদের ভাল, আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের 

সৌন্দর্য), আমাদের কদধ্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত। আমাদের অব্যক্ত 
শক্তি প্রকাশ্য দুর্বলতার মায়িকত1 মাত্র প্রমাণ করিত। তিনি 

আমাদের লিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়৷ সাধ্যের ধ্যান করিতেন । আমর! 

কি করিতোছি বা করিয়াছি তার বিচার না করিয়া আমর! কি করিতে 

পারি তারই সন্ধান করিতেন। আর এই জন্তই আমাদের ক্রটি 
দুর্বপত। প্রভৃতি কিছুতে তার প্রেমকে ব্যাহত করিতে পারিত না। 

এ বিষয়ে তিনি ভারতে সন্ত সমাজ সুলভ প্রথর অস্তদৃ্টি লাভ 
করিয়াছিলেন। 

আমাদের সাধুসস্তেরা মানুষ কি আছে তাহা তত দেখেন না, 

সে সত্য বস্তটী ষেকি ইহা! জানেন বলিয়া, তাহার বর্তমান হুর্গতি বা 

পাপকলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণে বিচলিত হন না। এ ছু'দিনের 

কর্মভোগ ছু'দিনে ফুরাইয়া যাইবে । পথের ধুলামাটী চিরদিন গায়ে 
লাগিয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন এগুলি আপন! হইতে 

ধুইয়। মুছিয়া পরিফার হইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস তাহাদের আছে 
বলিয়া! কাহারও প্রতি তাহাদের প্রেমের আস্থার ব শ্রদ্ধার কোন 

অল্পতা হয় না। উপাধ্যায় মহাশয় সেইরুপ এই ভারতবর্ষ জাজিকি 

ছুইশ' ছয় 
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ভাবে পড়িয়৷ আছে, তাহার প্রতি দৃক্কপাত কারতেপ না। ভারএবর্ষ 

সত্য বস্তটী কি, ইহাই জানিয়াছিপেন ও ধরিয়াছিলেন বলয়! তর 

বর্তমান হুর্গতিতে ব৷ হীনতায় বিন্দু পরিমাণে তার চি চঞ্চল হইয়া 
উঠিত না। এ মোহ যেছু"দিনের, এ মায় যে ক্ষণস্থায়ী, এ ছুর্দশ! যে 

শারদ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের স্তায় আপনা হইতে দ্রুত কাটিয়া 

যাইবে ;--এ বিশ্বাস উপাধ্যায় মহাশয়ের মধ যেমন দেখিয়াছি, 
এমন আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায় মহাশয়ের 

মধে) ষে রক্ষণশীলতা দেখা যাইত, তাহ! এই অটল বিশ্বাসের ফল। 

স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ-গ্রকৃতির ও লোক- 

প্রকৃতির উপরে উপাধ্যায় মহাশয়ের যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আছ! 

আমাদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বলিয়। বিশ্বাস হয় না। 

আর এই খানেই আমাদের বর্তমান ন্বাদেশিকতার আদর্শ পুর্বযুগের 
স্ববদেশিকতার আদর্শ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে 
আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজে যে প্াটিয়টিজম্ জাগিয়া উঠিয়া- 
ছিল, তার মধ্যে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধ। ও 
স্বদেশের শক্তিসাধ্ের উপরে এই অবিচলিত আস্থা দেখিতে 

পাওয়। যায় নাই। এবস্ত আমাদের সে'কালের সমাজ-সংস্কারকদিগের 

মধ্যেও ছিল না. রাষ্ট্রসংস্কারক দলেও পাওয়া! যাইত না। আর এই 

জন্য প্রথম বুগের সমাজসংস্কার-প্রয়ান ও রাস্্রীয-কম্মচেষ্ট॥ উভয়ই 

একান্ত বহিশ্বুখীন ও বিদেশাভিমুখান ছিল। সুতরাং সে সময়ে অমর! 

আমাদের সমাজ-জীবন, ধর্শ্সাধন, কর্খ্চে্ট, রাষ্ীয-আকাজ্ঞা ও 

আদর্শ,--স্ব(দেশিকতার সকল উপকরণগুলিকে বিদেশীয় সভ্যতা] ও 

সাধন!র দাড়িপাল্লায় তুলিয়। তৌল করিতে যাইতাম। 

আর পরের মাপে যেব্)ক্তি সর্বাদ। এরূপঙাবে আপনাকে ওজন 

করিতে যাইবে, তার আত্মজ্ঞানের স্দুর্ঠি কদাপি সম্তভবে না। এই 

ছুইশ' সাত 
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কারণে আমদের প্রথম ঘুগেদ সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার সকল 
প্রক:রের শ্বাদেশিক কর্ধচেষ্টাই আমাদিগের মধ্যে একটা গুরুতর 

আত্মবিশ্বৃতি জল্মাইয়! দেয়। এবং এই সাংঘাতিক আস্মবিশ্বৃতি হইতে 

একট। পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যান জন্মিয়া গিয়া, আমাদের সর্ববিধ 

শক্তিলাভের আকাজ্ষ! ও আক্ষালনুকে আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ববলতা- 

বুদ্ধির একটা প্রবল ও নুতন কারণ করিয়া তুলে । 

প্রচলিত সমাজসংস্কার-চেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই বিষময় ফল 
গ্রতাক্ষ করিয়], উপাধ্যায় মহাশয় এই উভয়বিধ কর্ধ্-চেষ্টার তীব্র 

প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সর্ব- 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেগ মুখাপেক্ষী হইয়া, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে আত্মস্থ ও 
পরিপুষ্ট হইবার পথে অগ্তরায় স্থাপন করিতেছিল। আবেদন- 

নিবেদনেই দেশের নব্জাগ্রত রাষ্ত্রীয় কর্মাকাজ্া আপনাকে নিঃশেষ 
করিয়া ফেলিতেছিল, জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া এই সকল রাহী 
কর্মচেষ্টা সে শক্তিকে সংহত ও কা্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারিতেছিল 

না। বরং প্রজা-সাধারণের নিঙ্জের হাতে আত্মচেষ্টাতে কোন 

স্বদেশিক কর্মসাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াসকে নষ্ট করিয়। ফেলিতেছিল। 
এই জন্ঠ উপাধ্যায় মহাশয় রায় জীবনে আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টার 
আদশ্টীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের কোটে থাকিয়া, 

গবর্ণমেণ্টের দিকে একান্তভাবে মুখ ফিরাইয়া, শান্ত ও সমাহিত ভাবে 
আমরা জনশক্তির সংহতিতে সর্ববিধ স্বাদেশিক কাধ্য সাধন করিব,-_ 

উপাধ্যায় মহাশয় সর্বদা এই কথ! বলিতেন। গবর্মেন্টের সঙ্গে 
বিরোধ বাধান প্রথমাবধি যে তার রাষ্ট্রীয় কর্মচেষ্টার লক্ষ্য ছিল, 

এমন কথ। বলা যায়না। ক্রমে ঘটনাচক্রে এরূপ একটা বিরোধের 
সুত্রপাত হয় সত্য; কিন্তু এই বিরোধকে উপাধ্যায় মহাশয় নিজে 

ইচ্ছা! করিয়। জাগাইয়াছিলেন, এমন কথাও বল! যায় না। ফলত; 
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*ুশর গদানান্তন অবস্তাপীনে গবণমেণ্টের সঙ্গে মিলিযা মাশয়। 

স্বাদেশিক কন্ম কর! নীঠিসম্মন না হইলেও, চিরদিনই যে জনন 

*ঞএল'র পক্ষে এরপ স্বাতগ্জা অবলম্বন কর' মআবশ্বাক বা বাঞ্চশীয় কা 

সম্গুব, উপাধা।য় এমনটা কখনও শাবিততেন বলিয়া বোধ হয না। সে 

১মগে দেশ ঘোরহর ঠামসেকহার ঘ্বার' আচ্ছন ইইযাছেল বলিষা 

»াহাকে একটা রাজ্পিক প্রেরণ! প্রদান কর! আবশ্যক হয়) এই জঙ্গাই 

অপাধ্যায় জীবনের শেষ দশায় এই স্বাতশ্বা শীত অবলম্বন করন । 

কেন্ধু রাজসিকতা ভারতের সভাতা € সাপনার চিরন্তন বা উদ্ধতন লগ (6. 

যে নয়, উপাপায় ইহ! যেমন জাশিতেন। মণ আর কেহ হাণিতশ 

পলিরা বার হয় না] হবে বে সান্কত! চিবগিন আমাদের সঙা+! 

« সাপনার চরম লন্সা হষ্টয়' আছে, “সই সাহিক তাকে জাগাইঠে 

হইলে, সে অবস্থার প্রথমে দেশব্াাপা ভামসিক হাকে প্াজসিক হার 

দ্বারা অঠিভ়ঠ করা আবঠক, উপালায় এ স্াটাকে দ9 কিয়! 

লরেয়াছিলেন। রাষ্টায় কম্মক্ষেরেই এই পাজসিকতাকে জাগাইয়া শোল। 

সহক্ত ৪ সর্নাপল্গ; শিরাপদ | ভাঠাতে ঠবিষাতের সাহিক গা পথ 

উন্মুক্ত হইবে, অথচ সমাজ কোন প্রকারের স্াধ্ঘারঠিক হরাজকঠ। 

প্রতিষ্ঠার বিশেষ আশঙ্কা পাকে নাং এই জন্ত উপাপায় বাষ্্ীয় জীবশে 

এই অরভন্ব স্বাহন্থানতি প্রচার করিয়াছিলেন । দেশের লোকের 

আম্মটৈতন্যযক জাগাইয়া হাল, ঠাঠাদিগের চক্ষুকে নিজেদের ছিপবে 

নিবদ্ধ করা, নিচজর হাতে দেশের কাজ দশে মিলিন। করিলে তে শিক্ষা, 

যে সংযম, যে শর্ত লাভ হয়) ঠা আপনাদের উপরে যে মাস্ক! জন্মে, 

ও এই আস্তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে ঘে উৎসাহ, অন্তরে যে আহা তপিশিতত 

থে বল সঞ্চারিত হয়, এই সকল লাচ্ের জ্হ্যই উপাদ্যায় এষ শীত প্রচার 

করিত প্রবুথ হন, নতুবা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে গায়ে পডিমা বিরোধ বাদানস্ 

মে তার অভিপ্রায় ছিল, এমন কণা কিছুতে বলিঠে পারি না । 

2৮৮ পয় 



চরিত-চিত্র 

উপাধ্যায়ের সমাজ-নীতি 
কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের ম্বাদেশিকতার সত্য আদশটাকে 

ধরিতে হইলে, বিশেষভাবে তার সমাজ-নীঠির আলোচন! কর; 

আবশ্কক। কারণ এখানেই তার স্বাদেশিকতার নিস্ব স্বরূপটী ফুটিয়' 

উঠিয়াছিল। 

উপাধ্যায় ব্রহ্গবান্ধব মহাশয় স্বদেশেবস্তকে কতটা যে ভালবাসিতেন, 
তর একাস্তিক সমাজানুগতাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ্। হিন্দু সাধনা 
পরিহ।র করিয়া, সাধনান্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি এই সমাজান্ুগ এ 

বঙ্জন করেন নাই। বরং এই বিদেশীয় ধম্মসাধনকেই আপনার জীবনে 

সম্পূর্ণরূপে নিজের দেশের সমজ-বিধানের সঙ্গে মিলাইয়৷ লইবার জন্ত 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

কেহ কেহ উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সমাজানুগত্যের অন্তরালে 
একটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক রক্ষণখীলতাই দেখিতেন। প্রথম 

বয়সে উপাধ্যায় না কি ত্রাঙ্গলমাজে যোগ দিয়া ধর্ম ও সমাজসংকারের 

পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই জ্ন তার পরিণত বয়সের এই 

সমাজানুগতাকে কেহ কেহ, বিশেষতঃ তর পুর্বক1র ধন্মবন্ধুগণ, পুরাতন 
কুসংস্কারের দিকে পুনরাবর্তন বা রি-আযকৃষণ ( £6-৪০0108) ) বলিয়! মনে 

করিতেন । কিন্তু উপাধ্যায়কে এ জাতীয় রক্ষণশীল ব! এই শ্রেণীর 

পুনরাবর্তনকারী বা রি-আ্যকষণারী (16 ৪০0100815 ) বল! যাইতে 

পারেকি না সনগেহ। | 

উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা গ্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে 

জানেন না ও বোঝেন না। প্গন্ধ্যা"-পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াই 

বাঙ্গালী সমাজে উপাধ্যায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর 

“সন্ধ্যাতে” প্রায়ই সমাজের, বিশেষ নব্াশিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের, 

কোন কোন শ্রেষ্ঠউজন সম্বন্ধে এরূপ কঠোর, তীব্র কখনও বা! গম্ভীর 

দুইশ' দম 



্রঙ্ষবান্ধব উপাধ্যায় 

বিদ্রপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত যে এগুলি পড়িয়া অপরিচিত 

লোকে কোন প্রকারে সম্পাদককে এক জন শ্রদ্ধাশাল লোক বলিয়া 

কল্পনা করিতে পারিত ন1। কিন্ত উপাধ্যায়কে বারা ঘনিষ্ঠভাবে 

জানিতেন, তাহারা তাহার কথাবার্তায় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাখীলতার 

অভাব দেখিরাছেন কি ন! সন্দেহ । পল্লীর স্বাস্থারক্ষার জন্ত, পল্নীবাসীর 

কাহাকেও না! কাহাকেও তার আবর্জন।রাশি পরিষ্কার করা অত্যাবশ্তাক 

হয়। এ অত্যাবশ্থকীয় কর্ম যে করিঠে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে 

কিছু ন! কিছু ময়লাও লাগিবেই লাগিবে। কিন্তু দশের হিতের জন্য এ 

কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়৷ সে ব্যক্তি যে স্বভাবতঃ আবর্জনা 

ভালবাসে, এমন কথা যেমন বল! সঙ্গত হয় না, সেইরূপ সময়বিশেষে 

সমাজের নৈতিক বা রাষ্টীয় আবঞ্জন1 পরিষ্ণার কর! প্রয়োজন হইলে, 

সমাজের শ্রেষ্টজনকেও সর্বসমক্ষে অপদস্থ কর] আবশ্যক হইতে পারে। 

আর সে অবস্থায়, সে অগ্রীতিকর কন্ম যদি কেহ করে, তাহ!তে তাহাকে 

স্ব্পবিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়৷ সেই 

নিব্বিকার-চিন্ত দেশসেবককে হীনচপিত্রের লোক বলিয়া মনে কর! 

কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় সম্বদ্ধেও এই কথাই খাটে । “সন্ধ]1” 

পত্রিকায় সমাজের কোন কোন শ্রেষ্ঠউজনকে যখন ৩ঙখন তীব্রভাবে 

আক্রমণ কর! হইত বলিয়া! সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা 

স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাণীলতা ছিল না, লরাসরিভাবে এমন নিদ্ধাস্ত করা 

যায় না| 

ফলতুঃ উপাধ্যায় মহাশয় “সন্ধ)” পরিচালন। করিতে যাইয়া, 

আপনার অন্তরকে কতটা পরিমাণে যে নিপাড়িত করিতেন, বহুদিন 

কাছে থাকিয়!, এক সঙ্গে কাজকর্ম করিয়া, তাহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

এ সকল আক্রমণ যে সর্বদা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করিতেন, ত1হ1ও 

নহে। তবে অপর লেখকদিগের প্রবন্ধাদির উপরে তিনি প্রায়ই 

ছইশ' এগার 



চরিত-চিত্র 

হস্তক্ষেপ করিতেন ন1। আর সমাজের “মেকি” নেতৃত্ব ও স্বদেশ-সেবারর 

প্রভাব নষ্ট না হইলে, সত্য ও সজীব স্বাদেশিকতা কখন ফুটিয়৷ উঠিবে 

না, ইহা! তিনি মনে করিতেন। এই জন্ত আর কোনও কিছু বিচার 
না করিয়া উপাধ্যায় মহাশয় এ সকল লেখা পত্রস্থ করিয়া দিতেন। 

নতুবা, সত্য সত্যই যে লোকনিন্দায় তার আনন্দ হইত, তাহা নয়। আর 

এ সকলে তার প্রাণগত শ্রদ্ধ।শীলতার অভাবও সুচিত হইত না। 

প্রকৃতিগত শরদ্ধাশীলত। হইতে সর্বত্রই এক প্রকারের রক্ষণশীলতা 

জন্মিয়। থাকে । এই জাতীয় রক্ষণণীলতা উপাধ্যায়ের মধ্যে বেশ ছিল! 
তার জন্ত উপাধ্যায়ের হাত প্রাচীনের ও প্রতিষ্ঠিতের উপরে আঘাত 

করিতে সর্বদা সঞ্চিত হইত। এই কারণে উপাধ্যায় মহাশয় প্রথম 
বয়সে আপনার কৌলিক ধর্মে আস্থাহীন হইয়াও, একেবারে উৎকট 

ধর্মসংস্কারক বা! সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠেন নাই। ব্রাক্ষঘমাজে 

আসিয়া, সাধারণ ব্রাঙ্গঘমাজে যোগ ন1 দিয়], কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ 

করিয়া ভারতবধ্ধীয় ব্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্রের নিজের 

চরিত্রে একটা রক্ষণশীলতা এবং তাহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একটা 

শ্রদ্ধাশীলত৷ সর্বদাই বিস্কমান ছিল। এ বস্ত ব্রাঙ্গসমাজের অপর শাখায় 

ততট৷ পাওয়! যায় নাই। উপাধ্যায়ের প্রকৃতিগত ্রদ্ধাশীলতা শান্ত্রগুর- 

বজিত ত্রাঙ্ধ ধর্মমেতেও বেশি দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। এই 

শরদ্ধশীলতার প্রেরণাতেই, আমার মনে হয়ঃ উপ|ধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ 
ছাড়িয়৷ প্রথমে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও শেষে রোমান ক্যাথলিক থুষ্টিয় সঙ্ঘের 

আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর এইখানেই তার প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতার 

ও রক্ষণশীলতার প্রভাবে উপাধ্যায়ের শেষ বয়সের সমাজ-নীতির মুল 

ভিত্তিটা গড়িয়! উঠিতে আরম্ভ করে। 
সর্বত্র ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শের সঙ্গে সমাঞ্জান্থুগত্যের 

একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া রহে। যেখানেই এই অনধীনতার ভাবট! 

হইশ' বার 



ব্রঙ্মবান্ধব উপাধ্যায় 

প্রবল হইয়া উঠে, সেইখানেই সমাজামন্গত্যটা ধর্্রবিগহিত বলিয়া 

পরিত্যক্ত হয়। প্রোটেষ্ট্যা্ট থৃষ্টিয়ান্ সম্প্রদায়ে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী 

অনধীনতার ভাব খুবই প্রবল। এই জন্য ইহাদের মধ্যে সমাজানুগত্যও 
ক্রমশ কমিয়৷ গিয়াছে, এখন নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে রোমান 

ক্যাথলিক থৃষ্টিয় সঙ্ঞে, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের প্রাধান্ত-মর্ধাদা সমভাবে 

ক্ষিত হইয়া, ধর্সাধনে ও সমাজ জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই ব্/ক্িত্বাভিমানী 

অনধীনতার ভাবকে অনেকট। সংযত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্ত 

এখানে সমাজান্ুগত্য যে ধর্মের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ ভাবটা এ পর্যাস্ত 

একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই| এই কারণেই রোমক-সজ্ঘের আশ্রয় 

গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উপাধ্যায়ের সমাজান্থুগত্যের ভাবট! পরিপূর্ণ 

হইয়া! উঠিতে আরম্ভ করে। 
অতএব এই সমাজানুগত্যটা ভাল হউক মন্দ হউক) যুক্তিসঙ্গত ব। 

অযৌক্তিক আর যাহ! কিছু হউক ন1 কেন, ইহার অস্থরালে যে একট! 

বিরাট ধর্্তত্ব ও সমাজতত্ব বিগ্কমান ছিল, এ কথাট। অস্বীকার কর! যায় 

না। একটা খেয়ালের চাপে উপাধ্যায় মহাশয় গ্রাচীন সমাজ-শামন 

পরিত্যাগ করেন নাই ; খেয়ালের চাপে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও 

প্রবৃত্ত হন নাই। এই জন্ত তাহাকে পুনরাবর্তনকারী ব| রি-অ]াকষণারী 

বলা যায় না। 

ফলতঃ আমাদের সমাঙ্গের যাহা যেরূপ আছে, তাহ। সেইরূপই 

থাকিবে ব৷ থাক! বাঞ্ছনীয়, উপাধ্যায়কে কোনও দিন এমন কথা! বলিতে 

শুনি নাই। “বন্দে মাতরম্” পত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে এই সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের 
সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। নুতন কাগজ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কি 

নীতি অবলম্বন করিবে, ইহাই আমাদের উভয়ের বিচার্ধ্য বিষয় ছিল। 

“বন্দে মাতরম্* সর্ধবিষয়ে উদার সংস্কারের সমর্থন করিবে, আমি এই 
কথ! বলি। উপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে একটু আপত্তি করেন। 

ছইশ' তের 



চরিত-চিত্র 

তাঁর মূল কথাট! আজিও আমার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। তিনি 
বলেন-_পলমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি নই। কিন্তু বর্তমান অবস্থাধীনে 

সমাজ-সংগ্কার বলিতে বিদেশায় সভ্যতা-সাধনার প্রভাবে কতকগুলি 

বৈদেশিক অ।দর্শের স্বপ্লবিস্তর অনুবর্তন বুঝাই! থাকে। এই জাতীয় 

সমাজ-সংস্ক।রে আমাদের সমাজের বিশেষত্বটুকু ক্রমে লোপ পাইতেছে, 
আমর! ফিরিঙ্গীর একট1 নকলের নকল হইয়া উঠিতেছি। এটী শামি 

চাই না। ইহাতে সমাঞ্জের স্বাদেশিকতা নষ্ট হইয়!, সমাজে ও 

লোক-চরিত্রে সাংঘাতিক বিপর্ধ)য় উপস্থিত হইবে। এই বিদেশীয় 

শক্তির 'গ্রভাবকে প্রথমে আটকাইতে হইবে। স্বদেশের সমাজকে ও 

স্বদেশের জনগণকে সর্বাদৌ আত্মস্থ করিতে হইবে। তারা আগে 

জাগুক। নিজের! নিজেদের চিনিয়! লউক। তারপর, তারা নিজেরাই 
নিজেদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনান্তরূপ নিজেদের সমাজকে গড়িয়া! পিটিয়। 

শুধরাইয়া লইবে।” 
এই কথাগুলিতে উপাধ।য়ের সমাজনীতির যেমন তেমনি তীর 

্বাদ্গেশিকতারও স্থুন্দর পরিচয় পাওয়] যায়। 

বস্তুতঃ উপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজকে এক একটা স্বতন্ত্র 

বিশি্ই জীবের মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। 5০০19] 

01881915700 বা সমাজ-জীব আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত 
পরিভাষাটী তাঁর মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। 

কিন্তু তার কথাবার্তায় তিনি যে এই আধুনিক সমাজতব্বটীকে দৃঢ় করিয়া 
ধরিয়াছিলেন ইহা বুঝিয়াছিলাম। আর প্রত্যেক সমাজকে এইরূপ 

বিশিষ্ট জীবধর্্মাবলম্বী বলিয়। মনে করিতেন বলিয়৷ সকল সমাজের 
ভাল ও মন্দের মধ্যে ষে একটা অতি নিগুঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ 

কথাও তিনি বলিতেন ৷ এইজন্ত বিলাতী সমাজের মন্দটাকে ছাড়িয়া শুদ্ধ 

ভালটাকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে ধেরপ অসাধ্য, সেইরূপ 

ছুইশ” চৌদ্গ 



ব্রঙ্মবান্ধব উপাধায় 

আশমাদের নিজেদের সমাজের ভালটুকুকে নিখুঁতভাবে রক্ষ। করিয়া, 

তার মন্দটুকুকে একান্তভাবে পরিহার করাও অলম্তব। জীবদেছে 

যখন প্রাণশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে, তখনই কেবল তাহার অস্তরস্থ 

রোগের বীঙ্জাণুনকল প্রবল হুইয়। অশেষ উৎপাত ও অমঙ্গল 

ঘটাতে আরম্ভ করে; প্রাণীর স্ুন্থ সবল অবস্থায়, তার! নির্জীব ও 

অপচার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকে, এ যেমন সত্য; সমাজের 

ভালমন্দ সন্বন্ধেও ইহ। সেইরূপই সত্য। সমাজ মণ যখন প্রাণশক্তি 

সতেজ ও নবল থাকে তখন সমলের রীতি-নীতি এবং শাপসন-সংস্কারের 

'ভ|লটুকুই প্রবল হইয়া রহে ও তাহার মন্দটুকু হওঙবল ও হাঁনতেজ হইয়] 

অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া যায়। কিন্তু সমাজের প্রাণ-শক্ি হাস 

হইতে আরম্ত করিলে এ সকল অন্থনিহিত উৎপাত ও অমঙ্গলের বীক্গ 

অস্কুরিত হইয়া, সমাজকে বিপর্যস্ত করিয়া তুপিতে থাকে । সুতরাং 
সমাঙ্গের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়। তোলা, সেখানে বল সঞ্চার কর!, এ 

সকলই সমাজ সংস্কার সাধনের গ্রণম ও মুখ্য কর্দু। এটী করিতে পারিলে, 

সমাজ একবার সজীব ও 'আম্মস্থ হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধি সকলের 

বাজাণুগুলি মাপনি মরিয়া! যাইবে ব| মুমুধু হইয় পড়িয়া থ|কিবে। 

উপাধ্যায় মহাশয় এট কারণে সর্বাগ্রে ও সর্ব প্রষত্বে স্বদেশী সমাজের 

প্রাণ মধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্তই ব্যগ্র ছিলেন ; বাহির হইতে 
উত্তেজক ওসধ দিয়া, সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় উপদ্রবসকলকে 

প্রশমত করিবার ন্ট হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন 

নাই। এ কথাটী না বুঝিলে, উপাধ্যায় মহাশয় কেন যে শেষ জীরনে 

সমাজ-সংস্কারের কথ! তেমন বেশ বলিতেন ন।, ইহার গ্রককত মর্ম গ্রহণ 

কর! সহজ ব। সম্ভব হইবে না। 

উপাধ্যায়ের ভূয়োদর্শন এই দ্ভাবটাকে বিশেষভাবে বাড়াইর! 

তুলিঘাছিল! বিলাত ঘাষ্টবার পুর্ন, করাচীতে যখন রোমক থৃরিয়- 

ঢষ্টশ' পনর 



চরিত-চিত্র 

ধর্পের অনুশীলন করিতেছিলেন, তখন, উপাধ্যায় মহাশয় যতটুকু 

পরিমাণে সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া 

আলিয়৷ ততটুকুও ছিলেন কি না, সন্দেহ। আমরা সমাজ-সংস্কার 
করিতে যাইয়! কোন্ পথে চলিতেছি, এই পথ ধরিয়া চলিলে পরিণামে 
কোন্ স্থানে যাইয়া! পৌছাইতে হইবে, বিলাতে যাইয়া ইংরেজ-সমাজের 
গতিবিধি ও রীতি-নীতি, মত ও আদর্শ এবং ভাবম্বভাব সুঙ্গভাবে 

পর্যবেক্ষণ করিয়], উপাধ্যায় মহাশয় তাহা! বেশ করিয়া ধরিতে 

পারিয়াছিলেন। আর এ পথ যে আমাদের পক্ষে ভয়াবহ পরধর্ম্বের 

পথ,--উপাধ্যায় ইহাও বিশ্বাস করিতেন । এই কারণেই বিলাত হইতে 

ফিরিয়া আমিয়৷ তিনি কতকট! পরিমাণে স্বদেশের সামাজিক জীবনের 

ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। 

কামোপভোগপ্রবণ যৌবনকালে যাহারা বিলাত যান, তাহাদের কথা 

যাহাই হউক নাকেন, বেশী বয়সে, বিশেষতঃ প্রকৃত ধর্মজীবনের 

কথঞ্ৎ অভিজ্ঞত। লাভ করিয়া, যাহারা বিলাতী সমাজের ভাবম্বভাব ও 

মতিগতি পরীক্ষা করিবার প্রত্যক্ষ অবসর প্রাপ্ত হন, তাহাদের অনেকেই 

বোধ হয়, স্বদেশের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের সমধিক পক্ষপাতী 

হুইয়! বিলাত হুইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। অন্ততঃ, উপাধ্যায় 

মহাশয় সম্বন্ধে এদূপই ঘটিয়াছিল। এই জন্তই উপাধ্যায় যহাশয় শেষ 
জীবনে সমাজ-সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এতটা শঙ্কিত হইতেন। 

এরূপ শঙ্ক। ষে একান্ত অস্বাভাবিক বা নিতান্ত অযৌক্তিক, 

এমনই কি বলিতে পারা যায়? ইংরেজি শিখিয়া, সুরোপীয় ঝাঝের 

ব্যক্তিত্বাভিমানী অন্ধীনতার ও গণতন্ত্রতার আদশে মুগ্ধ হইয়া, আমর! 

এক সময়ে সমাজ-সংস্কার ব্যাপারটা যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, 

বাস্তবিক যে তাহা তত সহজ নহে, এ জ্ঞান অনেকেরই অল্লে অল্পে 
জন্মিতেছে। বিশেষতঃ রূরোপীয় সমাজচিত্রের ধ্যানে এই জ্ঞান বাড়ির! 

ছুইশ' যোল 



ব্রঙ্মবান্ধব উপাধ্যায় 

উঠে বই হাস হয় না। এক এক করিয়া আমাদের বর্তমান সমাজ- 

সংস্কারের মুখ্য প্রয়াসগুপির প্রতি ধীরভাবে তাকাইয়া দেখিলে ইহ! 
বুঝিতে পার। যায়। উপাধ্যায় এটা খুব ভাল করিয়া! বুঝিয়াছিলেন বলিয়া, 

এতটা! সরাসরিভাবে সমাজ সংস্কারের চেষ্টায় আপনি প্রবৃত্ত হন নাই, 
অপরকেও এ কাধ্যে প্রোৎসাহিত করিতেন ন1। 

প্রচলিত সংস্কার-প্রয়াসীগণ আমাদের জাতিভেদ-প্রণাট। ভ|ঙ্গিয়! 

দিবার জন্ত নিতান্ত বাগ্র হইয়াছেন । এ ব্যগ্রতা স্বাভাবিক । বর্তমানে 

এই জাতিভেদ-প্রণ। যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাতো সমাজের 

স্থবিরত৷ যে অনেকট। বাড়িয়। গিয়াছে, ইহা অস্বীকার কর! যায় ন1। 

আর পূর্ব পূর্ব্ব যুগেও মহাজনের! সময়ে সময়ে, এই বংশগত জ।তিভেদ- 
প্রথর সংস্কার সাধন যে করেন নাই, তাহাও নহে। জাঠতিভেদের 

কঠোর শাসন সত্বেও বহুকালাবধি হিন্দুলমাজে যে বীজ-মিশ্রণ 

ঘটিয়া আসিয়াছে, ইহা প্রমাণ হইয়! গিয়াছে। এইরূপ বীজ- 

মিশ্রণে কেবল বিবিধ বর্ণসংকরেরই উৎপত্তি হয় নাই, ধার! সমাজে 
সম্করবর্ণ বলিয়া! পরিচিত নহেন, তাহাদের মধ্যেও যে একপ বীঙ্জমিশ্রণ 

ঘটিয়াছে, ইহারও প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য নহে। এতত্্তীত বৈষ্ণব ও 

শাক্ত উভয় মার্গের সাধক ও সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণের মধ্যে কেহু কেহ 

প্রকাশ্তভাবেই এই জাতিভেদ প্রথাকে স্বপ্পবিস্তর ভাঙ্গিয়! দিয়াছেন, ইহাও 
অস্বীকার করা যায় না। ম্ুতরাং বর্তমানে যে এ প্রথার সংস্কার 

প্রয়োজন নয়, অথব! সংস্কার হইবে না, এমন কথা কে বলিবে? 
উপাধ্যায় মহাশয় কখনও এমন কথ! বলেন নাই। তিনি জীবনের কোন 

বিভাগে এব্রূপ স্থবিরতা ও বদ্ধভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথ! 

দচভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্ত তথাপি যেভাবে আমাদের বর্তমান 

সমাজ-সংস্কারকের৷ জাতিভেদ প্রথাকে ভাঙ্গিতেছেন বা ভাঙ্গিতে 

চাহিতেছেন, উপাধ্যা় মহাশয় তাহার সমর্থন করেন নাই। 

দুইশ' সতের 



চরিত-চিত্র 

আর করেন নাই এই জন্ত ষে আমরা এই পথে আমাদের প্রাচীন 

জাজিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, বিদেশের আমদানী আর এক 

প্রকারের দ্বণাতর ও সহঅগুণে অধিক অমঙ্গলকর জাতি-ভেদের প্রতিষ্ঠ। 

করিতে বসিয়াছি। বিদেশীয় সমাজে ইহাকে জাতিভেদ বলে না বটে। 

তাহার! ইহাকে শ্রেণী-ভেদ বলেন । কিন্তু যে নামেই নির্দিষ্ট ছউক না 

কেন, বস্ত ছুটী এক ন| হইলেও যে নিতান্ত স্ব-জা তীয় ইহ1 কি অস্বীকার 

কর! যায়? আর এখানে প্রশ্ন এই.যষে সামাজিক শ্থবিরতা-পোষক যে 

বংশগত জাঠিভেদ 'আম।দের দেশে প্রচলিত আছে, সাহার যতই দোষ 

থাকুক না কেন, ইহার বদলে আমরা সংস্কারের নামে সম(জের বিপ্রব- 
সাধক পদগত বা ধনগত যে বিগাতী শ্রেণীভেদকে, জ্ঞাতসারে হউক 

আর অজ্ঞাতসারে হউক, আমাদের সমাজে বরণ কারয়! লইতেছি, 

তাহার দোষ তদপেক্ষা বেশি কি না? এই বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয় 

এই প্ররশ্নটাই তুলিতেন। আর এই প্রশ্নের সোজা উত্তর কেবল একটা 

-- বিলাতী শ্রেণী-ভেদের দোষ আমাদের জাতি-ভেদের দোষ অপেক্ষা 

আকারে ভিন্ন হইলেও, ওজনে কম নহে। আমাদের জাতিভেদ 
মানুষের মনুধ্ত্ব-বস্তকে হয় ত কোন কোন স্থলে চাপিয়া রাখে, 
বিলাতী শ্রেণী্জেদ তাহাকে পিষিয়। মারে। সুতরাং যেণপ করিয়াই 

হউক, এই পুরাগত জাতিভেদকে ভাঙ্গিয়া দিলেই যে আমাদের সমাজ 
উন্নতির পথে ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে, উপাধ্যায় এমনটা বিশ্বাস 

করিতেন না। | 
জাতিভেদের সংস্কার সম্বন্ধে ষে কথা, অন্ঠান্ত সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে 

সেই কথা। যেটাকে ভাঙ্গিয়৷ যাহা! গড়িতে যাইতেছি, তাহা কি 

বেশি ভাল? যেমন প্রচলিত জাতিভেদ, সেইরূপ বর্তমানে ষে আকারে 

বাল্যবিবাহ প্রথ! দেশে প্রবন্তিত আছে, তাহাও সমাজের উন্নতি ও 

কল্যাণের সহায় যে নয়,_-এ কথা উপাধ্যায় মহাশয় জানিতেন এবং 

ছুইশ' আঠার 



ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 

মানিতেন। এ কু-প্রথা এক লময়ে আমাদের সমাজে ছিল না। 

কোন্ যুগে, কি কারণে, কোন্ বিশেষ শবস্থাধীনে ইহা প্রচলিত হয়, 
স্থির করা বহু বিস্তৃত ও সুক্মা গবেষণা-সাপেক্ষ । কিন্তু যখন এবং যে 

কারণেই ইহা প্রপমে প্রাবপ্তিত হউক না কেন, হিন্দুসমাজে যখন 
প্রাণশক্তি প্রবল ছিল. তখন সমাজ আপনা হইতেই ইহার আনুষঙ্গিক 

অমঙ্গল ফলগুলি, একান্তভাবে না হউক. অস্ততঃ বুল পরিমাণে নিবারণ 
করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। সমাজের সে গ্রাণশক্তির 

হাীনত। নিবন্ধন ক্রমে এসকলও বার্থ বা নষ্ট হইয়! গিয়াছে । সুতরাং 

আজ বাল্যবিবাহ প্রথ! যতটা অনিষ্টকর হইয়। উতঠিয়াছে, কিছুকাল 

পূর্বেও তত অনিষ্টকর ছিল না; এ সকলই সতা। সকলে না হউক, 

অতি নিষ্ঠাবান অথচ চিন্তাশীল হিন্দু যাহার!, তাহারা এ সকল 

স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রথাকে জোর করিয়। বন্ধ করিলে, আর 

তাহার বদলে বিলাতী ছাচের যৌবন্বিবাহ ও যৌন-নির্বাচন-গ্রথা 

প্রবন্তিত হইলে, আমর! কোথায় গিয়া দাড়াইব, তাহাতে আমাদের 
সমাজের বেশি অমঙ্গল আশঙ্কা! হইবে কি না, এ সকল ভাবিয়! চিন্তিয়া, 

তাহার! সহস! এ সংস্কার-কার্ষে। হস্তক্ষেপ করিতে স।হসী হন না। 

এইরূপে আমাদের সমাগবিধানে যে সকল মন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, 

তাহাকে জোর করিয়া উপড়াইয়া দিলে, তার স্ভাল যাহা আছে, 

তাহাও নষ্ট হইয়! যাইবে কি না, এই ভয়ে উপাধ্যায় মহাশয় 

সমাজ-সংঙ্কার বিষয়ে এতটা শঙ্কিত হইয়া চলিতেন। নতুবা আমাদের 

সমাজের বর্তমান অনিষ্টকর প্রথ! সম্বন্ধে তিনি যে আন্ধ ছিলেন, কিন্তা 

এ সকলেন পরিবর্তন ও সংশোধন ইচ্ছ। করিতেন না,--এমন কথা 

কিছুতে বল! যায় না। 

অন্ঠ প্রসঙ্গে যাহ! বলিয়াছিলাম, উপাধা।য় মহাশয়ের সমাজান্তগণ্ড ও 

সমাজ-নীতি সন্বদ্ধেও তাহাক্ট বলিতে পারি । উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশী 

ঢটশ" উনিশ 



চরিত-চিত্র 

সমাজকে, লোকে দেবতার মন্দিরকে যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে 

দেখিতেন। ভক্ত লোকেও প্রয়োজন হইলে আপনার দেবতার মন্দির 
ভাঙ্গিয়। থাকেন, কিন্তু ভাঙ্গিবার জন্ত তাহ! ভাঙ্গেন না, অন্ঠ দেবতার 

প্রতিষ্ঠার জন্তও তাহাকে নষ্ট করেন না। আপনার দেবতার সেবার 

সৌকর্ধযার্থে ভাঙ্গিয়া থাকেন এবং ভাঙ্গিবার সময়, শান্ত সমাহিত, 
ুদ্ধ-বুদ্ধ হইয়৷ ভক্তির সঙ্গেই ভাঙ্গেন। এরূপভাবে যদি কেহ হিন্দু- 
সমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, উপাধ্যায় মহাশয় তাহার সে চেষ্টাকে 

মাথায় করিয়! লইতেন, ইহা! জানি। আর প্রচলিত সমাজ-সংস্কার 

চেষ্টার মধ্যে এই সংযম, এই শ্রদ্ধা ও এই ভক্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে 

পান নাই বলিয়াই তিনি ইহার সমর্থন করিতে পারেন নাই । তিনি 

স্বদেশ-বস্তকে কেবল ভালবাসিতেন যে তাহা নয়, আস্তরিক ভক্তিও 

করিতেন। তাঁর সমাজানুগত্যের মধ্যে ও সমাজনীতির মূলে এই অপূর্ব 
স্বদেশভক্তি সর্বদা জাগিয়! থাকিয়া, তাহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতাকে 

ফুটাইয়৷ তুলিয়াছিল। 

ছুইশ' কুড়ি 



পগ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা! ও সাধনা ব্রাঙ্মসম।জের নিকটে অশেষ- 

প্রকারে খণী। আমরা এখণ অন্বীকার করিলেও, ইতিহাস কখনও 

ত1হ! ভূলিয়৷ থাকিবে না। 

আমর! আজ যাহাকে ব্রাঙ্গধর্শ বলিয়া জানি, দেশের লোকে তাহা 

এপর্য্স্ত গ্রহণ করে নাই; কখনও যে করিবে, ইহ! কল্পনা করাও 

অসভ্ভব। কিন্তু এই ধর্মের হাওয়াটা দেশের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই 

স্বল্নবিস্তর পড়িয়াছে এবং ইহার সাধারণ ভাবগুলি যে অনেকেই অজ্ঞাত- 

সারে আত্মলাৎ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ কথা কি অস্বীকার কর! 

সম্ভব? ব্রাঙ্গদমাজ এ পধ্যন্ত যে তত্বসিদ্বাস্তের উপরে আপনার ধর্ম 

বিশ্বানকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত দেশের ধর্মচিস্তায় 

এখনও কোন স্থান পায় নাই) কখনও যে পাইবে, তারও কোনও 

সম্ভাবনা নাই। এ দেশে এবং অন্ত দেশে এক সময়ে ধারা এই যুক্তিবাদী 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমে সে সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা ও 

অসঙ্গতি দেখিয়া তাহাকে বর্জন করিতেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের 
প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্রাঙ্ছদমাজ যে ঘুক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাছার 
প্রভাবে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্দসাধন যে বল 

পরিমাণে যুক্তিগ্রতিষ্ঠ ও অর্থসম্পরন হইয়! উঠিয়াছে, ইহাও লত্য। ব্রাঙ্গ- 

সমাজ যে আদর্শে ও যে ভাবে আমাদের প্রাচীন সমাজের সংস্কার সাধনে 

প্রবৃত্ত হন, দ্বেশের লোকে সর্বতোভাবে তাহা অঙ্গীকার করা দুরে 

থাকুক, বরং প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কিন্ত 

ত্রাঙ্গনমাজের সমাজ-সংগ্কারচেষ্টার পরোক্ষ প্রভাবেই যে আজ ভারতের, 

ছুইশ' একুশ 



৮রি ত-চত্র 

বিশেষতঃ বাশ্রলা দেশের, হিন্দুসমজ নান। দিকে উদার ও উন্নাতিমুখী 

হইয়া! উঠিতেছে, ইহ! অন্বীকার করা যায় কি? 

আর ব্রাহ্মদমাঁজ আমাদের বর্তমান সমাজ বিবর্তনে একটা শ্ন্তাকে 

পূর্ণ করিয়া, আপাততঃ এরপ নিক্ষলতা ল|ভ করিয়াও ফলতঃ দেশের 

ধর্ঘমকর্ম্বের উপরে একট! প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। ব্রাঙ্গধর্ম্ম 
যতই কেন বিদেশীয় ভাবাপন্ন হউক »1, ইহা ষে ভারতবর্ষের বিশাল 

হিন্দুদমাজের উপরে উড়িয়া আসিয়? জুড়িয়া বসে নাই, কিন্তু তাহার 

বর্তমান সামাজিক বিবর্তনের ধারাটাকে আশ্রয় করিয়া ভিতর হইতেই 
ফুটিয়। উঠিয়াছে, ইহ! মানিতেই হইবে। 

সমাজ বিবর্তনের ক্রম 

এই সামাজিক বিবর্তনের গতিটা সোজা নয়, কিন্তু বাক।। সে 

বাকাও একটু অদ্তত রকমের । ইংরেজিতে ইহাকে স্পাইর্যাল (52181) 

বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোনও প্রতিশব আছে বলিয়! মনে 
পড়ে না। কোনও সোজা খুঁটির গায়ে গোড়া হইতে আগ! পরাস্ত, 
থানিকট। করিয়া! ব্যবধান রাখিয়া, যদ্দি একখান! কাপড় বা একটা রজ্জু 

জড়াইয়৷ দেওয়া! হয়, তবে এই কাপড়ের বা রজ্জুর গতি যেরূপ হইবে, 
সমাজ-বিবর্তনের গতিও সেইরূপ। এইরূপ বক্রগতিকেই ইংরেজিতে 

স্পাইর্যাল-গতি বলে। এগতি একটানা কেবল উপরের দিকে চলে 
না। একটু উপরে উঠিয়া আবার একটু নীচে নামিয়া আসে। কিন্ত 
এইরূপে নিম্নাভিমুখী হইয়াও, আগে যতট! নীচে ছিল, কদাপি ততটা 
নীচে আর যায না। বরং নীচে নামিতে যাইয়াও সর্বদাই আগে যতটা 
উচ্চে ছিল, প্রত্যক স্থানেই তার চাইতে উপরে থাকে । আর এরই 

জন্ত মোটের উপরে এই গতি সর্বদাই উদ্ধমুখী হইয়া পরিণামে চরম 
উন্নতি লাভকরে। সমাজবিবর্তনের ধার। ঠিক এইরূপ । 

ছইশ” বাইশ 



ব্রঙ্গবান্ধব উপাধ]ায় 

সমাজ এই বক্রগতিতে চলিয়া, এক একবার শামিয়৷ আসিয়া! আবার 
উপরে উঠিতে তিনটা অবস্থার ভিতর দিয়! যায়। আধুনিক সমাজতত্ববিদ 
পণ্ডিতেরা ইহার প্রথম অবস্থাকে ইংরেজিতে 101)086061র বা 

নির্ববিশেষ-একাকারত্বের অবস্থ। বলেন। দ্বিতীয় অবস্থাকে 9166160- 

618010এর বা বিশিষ্ট বহুত্বের ও পার্থক্যের অবস্থা বলেন। তৃতীয় 

অবস্থাকে 100551900)এর বা মিলনের, সামঞ্জন্ের, একত্বের অবস্থ1 

বলিয়াথাকেন। এই কণা তিনটা জীবঞ্ঞগঞ্তের বিবর্তনের ইঙ্ডিহাস 

হষ্ঠতেই মূলতঃ গৃহীত হইয়াছে । সামাঞ্জিক [বিবর্তনে এই অবস্থাগুলির 

অন্তরূপ *াম হওয়াই বাঞ্থনীয়। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষা বাখহার 

করিলে বিবর্তনের প্রথম পাদ বা প্রথম অবস্থাকে তামসিক, মধ্যমপ1দ 

ব। মধ্যের অবস্থাকে রা্তসিক এবং শেষের পাদকে বা অবস্থাকে সাত্বিঞ 

বলাই সঙ্গত হইবে । আমাদের পৌরাণিকী কাহিনী স্থষ্টিপ্রকরণে এই 
বিবর্তন-ক্রমটাই ব্যক্ত হইয়াছে। 

সৃষ্টির আদি অবস্থ। নির্বিশেষ একাকারত্বেরই অবস্থা । ইংরেজিতে 

ইহাকে স্বচ্ছন্দে 1)010096615610র অবস্থা বল। যাইতে পারে। 

আমাদের পৌরণিকী কাহিনী নিখিল বিশ্বের বীঞ্জরূপী, অপঞ্চীকত- 
পঞ্চমহাভূতাত্মক অগুমধ্যে ব্রহ্গাণ্ডের বিবর্তনশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করি- 
য়াছেন। অগু-বস্তর লক্ষণ নির্বিশেষত্ব ও একাকারত্ব। কারণান্ধি- 

মধ্যে এই অপঞ্চীরুত-পঞ্চহাভূতাত্মক *অণ্ডের ভিতরে সৃষ্টির পূর্বে, 
হিরণ্যগর্ভ বা মহ্াবিষুণ যোগনিদ্রাভূত হইয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শন 

এই তত্বকেই অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই তন্বে সত্ব, রজঃ, 
তমঃ এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিরাগ করে। ত্রিগুণের এই 
সাম্যাবস্থাই বিশ্ববিবর্তনে, স্ষ্টিগ্রকরণে, 1১017986196 র অবস্থা । 

এই সাম্য ভাঙ্গিবা মাত্র মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রাও ভাঙ্গিয়৷ যায় এবং 
নির্বিশেষ একাকারত্ব হইতে ক্রমে রচঃপ্রাধান্ত হেতু সবিশেষ ও বন. 

ছুইশ? তেইশ 



চরিত-চিত্র 

আকারসম্পন্ন বিশাল ও বিচিত্র ব্রহ্গাণ্ডের প্রকাশ আরম্ত হয়। ইহাই 
0156161508000এর বা! ভেদ-প্রতিষ্ঠার অবস্থা। ভেদমাত্রেই 

বিরোধাত্মক, আর বিরোধমাত্রেই উপায়পর্য্যায়ভূক্ত ; তাহার নিজস্ব 

কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ নাই। বিরোধ আপনাকে বিনাশ করিয়াই 
আপনার সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং এই বিরোধের ব 016521617- 
00107) এর অবস্থা কদাপি স্থায়ী হইতে পারে না। ভেদেের ভিতর 

দিয়৷ অভেদের প্রতিষ্ঠা হইলেই তবে সে ভেদ আপনার স্যর্থকতা লাভ 

করে। এইজন্য 91666160618000এর পরে 10068180107) হইবেই 

হইবে। এই 15058180100 একত্বেরঃ। অভেদের, কি! অচিস্ত্য- 

ভেদাভেদাত্বক মহান একের প্রতিষ্ঠা করে; এবং এই একত্বে ব 

/)0688007)এ বিবর্তনপ্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বিবর্তন ক্রিয়ার এই 

তিন পার্দের প্রথম পাদে তমোগুণের, দ্বিতীয় পাদে রজোগুণের, 

তৃতীয় পাদে সত্বগুণের প্রাধান্ত হইয়া থাকে । 

এই ত্রিপার্দকে আশ্রয় করিয়া জনসমাজ নিয়ত বিবস্তিত হইতেছে । 

কিন্ত সমাজ বিবর্তনের এই ত্রিপধদচক্রে যে সমাজ-জীবনের আদি হইতে 
শেষ পর্য্স্ত, কেবল একবার মাত্র ঘুরিয়া আসে, তাহা নয়। সমাজ- 
বিবর্তনের গতি কখনও কোথাও থামিয়! যায় না। সমাজ নিয়তই 

বিবস্তিত হইতেছে । স্থতরাং এই ব্রিপাদচক্রও নিয়ত ঘুরিতেছে। 
তমঃ রজঃ সত্ব এই তিনগুণ, প্রষঠত্যক সমাজের জীবনে, একের পর অন্তে, 

বারম্বার প্রবল হইয়া, এই ত্রিপাদ চক্রের গতিবেগ রক্ষা করিতেছে। 
যুগে যুগে একবার করিয়া এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিপাদচক্র 
ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগের আদতে সমাজ ঘোরতর 
তামমিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পূর্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম 
সাত্বিকনা কালবশে শাস্ত্রে ও সংস্কারে, আচারে ও অনুষ্ঠানে আবদ্ধ 

হইয়া ক্রমে গতান্ুগতিকত। প্রাপ্ত হয়। সমাজের ধর্মকর্ম সকলই 

ছুইশ' চব্বিশ 



পণ্ডিত শিষনাধ শাস্তী 
১. 

তখন প্রতিষ্ঠানবন্ধ ছইয়া প্রাণহীন ও অর্থপূন্ত হইয়া পড়ে । সমাজ তখন 
জড়ন্ব প্রাপ্ত হইয়া, জড়গতি লাভ করে। এই জড়ত্ব তমের 
ধর্ম। এ অবস্থা তামসিক 1900086১610 অবস্থা । ক্রমে তখন 

আবার সমাজমধ্যে রজোগুণ জাগিয়া উঠিতে আস করে। এই 
রজঃপ্রাবল্য নিবন্ধন অলার সমাজদেহে ভেদবিরোধের সৃষ্টি হইয়া, নুতন 
শক্তির সঞ্চার হয়। ইহাই রাজলিক :0106676180107এর অবস্থা। 
সর্বশেষে সন্বগুণ প্রবল হইয়! এই ভেদবিধোধের উপশম ও শান্তি হইতে 
আরম করে। সমাজ তখন অভিণব সামঞ্জন্ডের ও সঙ্গতির সাছাত্যে 

পূর্বতন বূগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া আরে! উপরে 
উঠিয়া বায়। এইরূপে বক্র গতিতে সমাজ প্রেমে উন্নতির অভিমুখে 
অগ্রসর হয়। 

আধুনিক ভারতের সামাজিক বিবর্তনে ত্রাহ্মসমাজের স্থান 

বর্তমান যুগের প্রারজে, সমগ্র ভারতসমাজ অবসাদে নিমঙ্ 
ছিল। ধর্ম প্রাণহীন, অনুষ্ঠান অর্থহীন, প্রকৃতিপুঞ্জ জানহীন; লদাজ 
আত্মচৈতন্ত-হীন হইয়া! পড়িয়াছিল। ঘোরতর তামলিকতা শ্রেষ্ঠতদ 
সাত্বিকতার ভাণ করিয়া, ভীতিকে শষ, নির্যীর্যাতাকে দম, নিরাল 
সভভূত নিশ্চে্টতাকে নির্ভর বলিয়া আলিদন করিতেছিল। ভান্বন্ 
সমাজে এই ঘোরতর ভাষসিকতাঙ্ছর অবস্থার ইনেজের শাসন, 
খুটিযানের ধর্ম, সুরো]পের লাধন! এক অভিনব আদর্শের প্রেরণা লইয়া 
আমাদের মধ্যে জাসির! উপস্থিত হয়। এই বৃতন শক্ষি-লংঘর্ষে এই 

:* তামসিকত! অঙ্গে অল্পে নট হই! অভিনথ' রাজলিকত| জাগি উঠতে 
আর করে। এই বিচিত্র বুগসন্ধিকালে ভ্াথসমাজের ছন্ম ছয় 
রুদ্বোপীয় সাধনার এই প্রবল 11কে আজার করিয়া আগাদসার। 
ধর্লে ও কর্শো, সর্বান্ষিরে গ্বংদপী সমাজ খে খোর তালিকার ৯ 

. চাল 



চরিত-চিত্র 

আচ্ছন্ন হইয়! পড়িয়াছিল, প্রতিবাদী ধশ্মের প্রবল আঘাতে তাহাকে 

ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক ভারতের বিবর্তনগতিকে 1)9170- 
£2156105 বা 01)651১এর অবস্থা হইতে 0166616009001) বা ৪70- 

0156815এর অবস্থায় লইয়া! যান। আর তিন জন প্রতিভাশালী পুরুষকে 

আশ্রয় করিয়। ব্রাহ্মমাজ আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম ও কর্মকে ঘোরতর 
তামসিকত৷ হইতে মুক্ত করিয়], তাহার মধ্যে অভিনব রাজসিকতার 

সঞ্চার করিয়াছেন। প্রথম মহধি দবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দ্বিতীয় ব্রহ্গানন্দ 
কেশবচন্ত্র সেন) তৃতীয় পঙ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী । 

রাঁজধি রামমোহন ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ 

রাজ। রামমোহন রায়কেই লোকে ব্রাঙ্গসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়৷ 

গ্রহণ করে সত্য; কিন্তু তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মলমাজকে গড়িয়া তুলিতে 

চাহিয়াছিলেন, আর ব্রাঙ্গনমাজে তার পরবর্তী নেতৃবর্গ যে ভাবে ইহ।কে 

গড়িয়! তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ াড়াইয়া 

গিয়াছে। রাজ! একান্তভাবে শান্ত্রপ্রামাণ) বর্ধন করেন নাই। মহৰি 
দেবেন্ত্রনাথ বেদকে প্রামাণ্য মর্ধযাদা ত্রষ্ট করিয়! শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির 

উপরে এঁকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধশ্শ মীমাংসার ভার অর্পণ 
করেন। রাজা ধর্মনাধনে গুরুরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহ 
অস্বীকার করেন নাই। মহুধি দেবেন্দ্রনাথ, যেমন শান্তর সেইরূপ 
গুকুকেও বর্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশন্ত ও অগ্রত্যক্ষ ব্র্গকপার 

উপরে সাধনের যথাযোগ্য সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

রাজা কি তত্বাঙ্গে কি সাধন।ঙে ধর্মের কোনও অঙ্গেই, স্বদেশের 
সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্ম সংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট করেন 

নাই। মহধি এক প্রকারের ম্বাদেশিকতার একান্ত অনুর!গী হইয়াও, 
প্রন্কতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই এবং করিতে চেষ্টা করেন নাই। 

ছইশ' ছাব্বিশ 



পণ্ডিত শিবনাধ শাস্ত্রী 

রাজা বেদাস্তের উপরে আপনার তত্বসিদ্ধাস্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহৃধি 
প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে তাহার 

্রাঙ্গধর্্রকে গড়িয়া তুলেন । রাজা দেবাস্ত-প্রতিপান্থ ধর্মকে ব্রাঙ্গধর্থ 

বলিয়া প্রচার করেন। মহধি তাহার আত্মপ্রত্যয় ব1! স্বানুভৃতি- 
প্রতিপাগ্ভ ধর্মকে ব্রাক্গধন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বৈদাস্তিক 

হইলেও তার পুর্ব্বতন কোনও বৈদাস্তিক সিদ্ধান্তকে একাস্তভাবে সত্য 
বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শান্ত্রাবলম্বনে যে সকল যুক্তি প্রমাণাদিকে 
আশ্রয় করিয়া, পূর্ববতন খাষি ও মনীষিগণ আপন আপন সিঙ্ধাস্তের 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন খষিপস্থার অনুসরণ 
করিয়া আধুনিক সময়ের উপযোগী এক সমীচীন বেদান্ত সিদ্ধান্তের 

প্রতিষ্ঠ। করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে স্বদেশের ধর্মের ধারাবাহিকতা 

অক্ষ থাকিয়! যায়, অথচ পুরাতনের উপরে, পুরাতনের সঙ্গে মুক্ত হইয়া, 
পুরাতনের শিক্ষা ও সাধনাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত করিয়! দেশকালের 
উপধোগী নূতন দিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়। মহুধিও পুরাতুনকে কতকটা 
রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁর অভিজাত প্রকৃতির 

বলবতী রক্ষণণীলতার অনুরোধে 1! তিনি যে সিদ্ধান্তের গ্রতিষ্ঠ। করেন, 

তাহার সঙ্গে তার এই চেষ্টার কোন অপরিহার্য সম্বন্ধ ছিল না। মহবির 

্রাহ্মধর্্ম গ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে 
সত্য; কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্য মর্ধযাদা শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত 

নহে, মহধির আপনার স্বানুভৃতি-প্রতিষ্িত মাত্র। উপনিষদের যে সকল 

শ্রুতি মহধির নিকটে সত্য বলিরা বোধ হইয়াছে, তিনি সেখুলিকেই 

বাছিস্৷৷ বাছিক্ন! আপনার ত্রাক্গধন্ধন গ্রন্থে নিবন্ধ করেন ;--খধির! কি সত্য 

বলিয়! দেখিয়াছিলেন ব! জানিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। 

কোনও শ্রুতির উত্তরার্ধ, কোনটার ব! অপরার্ধ, যার যতটুকু তার 
নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাটিয়। আপনার ব্রাঙ্গধর্ম 

দুইশ' সাতাশ 



চরিত চিত্র 

গ্রন্থে গাথিয়! গিয়াছেন। অতএব মহধির ব্রঙ্গদর্ম গ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি 

উদ্ধত হইলেও, এ গ্রন্থ তার নিজের। ইহার মতামত তার, প্রাচীন 

খধষিদিগের নহে। সংস্তে শ্লোক উদ্ধার না করিয়! কেবল বাঙ্গল! 

ভাষায় এ সকল মতামত লিপিবদ্ধ করিলে তার যতটুকু মর্যাদা 

থাকিত, উপনিষদের উদ্ধাতি দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্যযাদা 
লাভ করে নাই। ষুরোগীয় যুক্তিবপীগণের অন্যতম উপদেষ্টা 
মন্কিওর ডি কন্ওয়ের সঙ্কলিত শাস্ত্সংগ্রহের বা 98০6৫ 

/৯1505010985গর যে পরিমাণ ও যে জাতীয় শংস্ত্রগ্রামাণয ও শাস্ত্রমর্যযাদা 

থাক! সম্ভব, মহষির সঙ্কলিত ব্রাহ্ধর্ধ গ্রন্থের সে পরিমাণ ও সেই জাতীয় 

শান্ত্রপ্রামাণা এবং শাস্ত্রমরধ্যাদা আছে বা থাধিতে পারে; তার 

বেশী নয়। 

কিন্ত রাজ রামমোহন যে সমীচীন মীমাংসার সাহাযো স্বদেশের 

পুরাতন সাধনার উপরে নূতন যুগের সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে 

চাহিয়াছিলেন, সে মীমাংসা-গ্রতিষ্ঠার অনুকূল কাল তখনও উপস্থিত হয় 
নাই। লোকের মন তখনও তাহা গ্রহণ করিবার ভন্ত প্রস্তুত হয় নাই। 

ফলতঃ যেবিবেক জাগ্রত হইলে লোকের মনে পুরাতন ও প্রচলিতের 
প্রাণহীনতার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এদেশে তখনও সে বিবেক জাগে 

নাই। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সমন্থয়, সঙ্গতি-_ইহাই মীমাংসার ক্রম। 
যতক্ষণ ন। শাস্ত্রে সন্দেহ জন্মে, ততক্ষণ বিচারের অবসর ও মীমাংসার 

প্রয়োজন উপস্থিত হয় ন। রামমোহনের অলোকসামান্ত প্রতিভ৷ 

প্রাচীন ও প্রচলিতের অসারতা ও ভ্রান্তি দেখিয়া তাহার প্রতি সন্দিহান 

হইয়াছিল। তাই সেই সন্দেহ হইতে বিচার, সেই বিচারের ফলে তিনি 
নুতন মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু দেশের লেকের মনে তখনও 

এরূপ গভীর সন্দেহের উদয় হয় নাই? তাহার্দের বিবেকও জাগে নাই। 

প্রাচীনকে লইয়াই তাহার! তখনও সন্তুষ্ট ছিলেন। শাস্ত্র ও শ্বাভিমতের 

ছইশ"' আটাশ 
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মধ্যে তখনও কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই । দেশের লোকে 

শান কি, তাহ! জানিতেন না। জানিবার গ্রয়োজন-বাোধ পর্য্যন্ত 

তাহাদের জন্মায় নাই। নুতরাং রাকা ষে মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে 

চেষ্ট। করেন, তাহা বুঝিবার ও পরিবার বাসন! এবং শক্ত ছু'য়েরই তখন 
একান্ত অভাব ছিল। 

রাজার সময়ে যে সন্দেহ জাগে নাই, মহধির সময়ে তাহা জাগিয়। 
উঠিয়|ছিল। রাকজ্জার জীবঙ্গশার শেষভাগে অষ্টাদশ শতান্দীর যুরোপীয় 

যুক্তিবাদ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তকে অভিভূত করিতে আরস্ 

করে। প্রাচীন ও প্রচলিতের প্রতি রাজার মনে যে সন্দেছের টিদয় 

হইয়াছিল, তাহ মোহান্মদীয় যুক্তিবাদের দল, থৃষ্টিয় যুকিবাদের ফল 
নহে। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কগণের সঙ্গে রাজার তখন কোন 

পরিচয় হয় নাই। পাটনায় যাইয়া, পারপী ও আরবী পড়িয়া, 

মোহাম্মদীয় তন্ত্রের মোতাজোল! সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের শিক্ষ। লাভ 
করিয়া রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথমে পৌরাণিক হিন্দুধর্খের 

তথাকথিত পৌন্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে প্রবুন্ত হন। কিন্তু মহধি 

যে এই পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহ। ইংরেজি শিক্ষ।র 
ফল। তাহার সময়ে ঘুরে।পীয় ধুক্তিবাগের প্রঙাবে আমাদের নব্য- 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধো দেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংঙ্কারাদি সম্বন্ধে 

প্রবল সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। 

অ।র যে বিচার ব| 20610191কে অবলম্বন করিয়! দেশের ইংরেঙি- 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই নন্দেহের উৎপত্তি হয়, সেই বিচারকে 

আশ্রয় করিয়াই মহধির ধর্মীমাংসার এবং তব-সিদ্ধাস্তেরও প্রতিষ্ঠা 

হয়। এই বিচার ব। ০710601510এর উপরেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাবীর ঘুরোপীয় বুক্তিবাদেরও প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল। এই যুক্তিবাদ 
আগমের বা আপ্তবাকোর প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এই যুক্তিবাদের 

দুইশ+ উনত্রিশ 
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বিচারপঞ্চতি প্রাকৃত বুদ্ধির আশ্রয়ে, লৌকিক ন্টায়ের বা (01098110810 

এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুতরাং এই ঘ্ুরোপীয় যূক্তিবাদের প্রভাবে, 

আমাদের তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচার বা! ০10101900 

শান্ত্রাশ্রয় বর্জন এবং সদ্গুরুর শিক্ষা! ও সাহায্যকে উপেক্ষা করিয়!, 

লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অগ্রমানাদি গ্রমাণকে অবলম্বন করিয়। 

চলিতে আরম্ভ করে। এই বিচার একান্তই প্রত্যক্ষবাদী। আর প্রত্যক্ষ 

বলিতে ইহ! কেবলমাত্র ইন্জির-প্রত্যক্ষই বুঝিয়! থাকে । এই যুক্তিবাদের 
বা] চ.911017811517) এর সঙ্গে জড়বাদের বা 11866115115) এর সন্বস্ধ 

অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এইজন্য ঘুরোপে যখন যেখানে যুক্তিবাদ গ্রবল হইয়া 

উঠিয়াছে, তখন সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গে, এই জড়বাদ বা 
1119161181150)ও প্রবল হইয়াছে । যুরোগীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদ 
উভয়ই “নান্তদৃন্তীতিবাদী।” এই যুক্তিবাদের উপরে ধর্মনবস্তকে প্রতিষ্ঠিত 

করিতে হইলে, মানুষের প্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণদির স্থায়। অগ্রত্যক্ষ অথচ 
বুদ্ধিগম্য, একট! অতীন্দ্িয় বৃত্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাবীর যুরোপীয় আস্তিক-মতাবলম্বী ধর্সংস্কারকেরা 
তাহাই করিয়াছেন। তারা মানুষের মধ্যে ধর্শবুদ্ধি বা 761181005 

9৫1)5€ বলিয়া! একটা অতীক্দ্িয় বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঞ্ছার উপরে 

ধর্মের প্রামাণ্যকে গড়িয়া তুলতে চেষ্টা করেন। এই ধর্থবুদ্ধি বা 
[৫1161095 5605৪ সভা অসভা সকল মান্তষের মধো আছে। ইহ! 

সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক। ম্ুতরাং কোন বাহ কারণের ঝ! 

অবস্থার যোগাযোগে ইহার উৎপত্তি হয় না বলিয়া এই ধর্থবুদ্ধিট। সত্য। 

আর ইহার একটা৷ ম্বতঃগ্রামাণ্যও আছে। এই ভাবেই যুরোপীর যুক্তিবাদ 

ধন্দকে বাচাইয়! রাখিতে চেষ্টা করিরাছে। মহষিও ব্রান্গধন্মকে রক্ষ! 

করিতে যাইয়া কতকট! এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। যুরোপীন়্ 
যুক্তিবাদী আস্তিক-সম্প্রদায় যাহাকে ধশ্ববুদ্ধি বা £6118$009 56156 

হইশ' ত্রিশ 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

বলিয়াছেন, মহধি আপনার ধশ্বীমীমাংসায় তাহাকেই আত্মগ্রত্যয় নামে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শাত্মপ্রত্যয় বস্তুতঃ অমোদের শাস্ত্রোক্ত 

স্বানৃভূতির নামান্তর মাত্র; বেদান্ত যাহাকে আত্মগ্রতায় বালয়াছেন, 

মহধির আত্মগ্রতায় ঠিক সে বস্ত নয়। অন্ততঃ তীহার প্রথম জীবনের 

ধর্্মমীমাংস। যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা যে বেদাস্তোক্ত 

আক্মপ্রতায়, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর শাস্ত্র-গুরু বর্জন করিয়া 

ুদ্ধ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে এই তথ।কথিত আত্মগ্রাত/য় বা স্বানুভূতিই 
সত্যের ও প্রামাণ্যের একমাঙ আশ্রয় হইয়! দাড়ায়। মহধিও এই 
স্বানুভৃতিকে অবলম্বন করিয়াই ত্রাহ্গধন্দনকে পুনরায় জাগাইয়। তুলেন। 

এদেশে তখন এরূপভাবে লোকের স্বানুড়ৃতিকে জাগাইয়! তোল! 
অত্যন্ত আবশ্তক ছিল। কেবল শ্ান্ত্রাবলম্বনে ধর্দস।ধন করিবে না, 

শাস্তরযুক্তি মিলাইয়া ধর্মপ্রতিষ্ঠা করিবে,_ লোকে এই প্রাচীন ও সমীচীন 

উপদেশ তখন একেবারে ভুলিয়! গিয়াছিল। শাস্ত্রজ্নও একরূপ লোপ 

পাইয়াছিল। তাহ! ন! হইলে মহষি যেভাবে চারিজন ব্রাঙ্ণকে কাশীতে 

বেদ পড়িবার জন্ত পাঠাইয়া, ঠাহাদের সাক্ষে বেদের প্র।মাণা-মধ্যাদা নষ্ 
করেন, তাহ! মাদৌ অন্তব হইত ন1। ইহারা কেখল ব্যাকরণের সাহ!য্যে 
বেদার্থ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলেন, প্রাচীন মীমাংসার পথ অবলঘ্বন 

করেন নাই। রাজ। এই মীমাংসার পণ ধরিয়! শাস্ত্ার্থ নির্ধারণ করিতে 

চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়! মহধির স্তায় তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়! প্রাচীন 

শ্রুতি প্রামাণ্য পরিত্যাগ করিতে হয় নাই । প্রান্ত জনে যে চক্ষে বেদকে 

দেখে, লোকসংগ্রহার্থে পগ্ডিতেরাও ষে ভাবে বেদের অতিপ্রারৃত মধ্যাদা 

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন,--ভারতের প্রাচীন মীমাংসকগণ সেরূপ করেন নাই। 

রাজ] এ সকল কথা জানিতেন। সুতরাং তাহাকে মহধির সায় শাস্্- 
প্রামাণ) বর্জন করিতে হয় নাই। কিন্ত তখনও এ সকল প্রাচীন 

দিদ্ধান্তের পুনরুদ্ধারের ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই। দ্লেশের লোক 

ছুইশ' এক ব্রিশ 



চরিত-চিত্র 

তখনও এ সমীচীন পিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী হয় নাই। সে 
সময়ে এসকল সিদ্ধান্তের কথ! বলিলেও, লোকে ভাল করিয়! তাহ! বুঝিত 

না, অথচ ন! বুঝিয়া তাহার মধ্যে নিজেদের নিশ্চে্টতা ও তামসিকতা| 

সমর্থন করিবার যুক্তির আভাস পাইয়া, সেই নির্জীব অবস্থাতে পড়িয়া 

থাকিত। তখনকার প্রধান কর্ম ছিল, সত্য প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু 
কুসংস্কার নাশ করা। সদ্-মীমাংস1 মাত্রেই সম্যকৃদর্শী। আর সম্)কৃদর্শন 
নিশ্নাধিকারী লেকের পক্ষে কর্ম-চেষ্টার ও আত্মপ্রতিষ্ঠঠর একান্ত অন্তরায় 

হইয়! থাকে । যে 'গো” এর ভিতর দিয়। রজোগুণ বঞ্ধিত হইয়া তমো- 

গুণকে অভিভূত করিয়৷ থাকে, অসময়ে সম্যকৃদৃষ্টি লাভ করিলে সে 'গো' 

জন্মাইতে পারে না) সুতরাং তামলিকতাও নষ্ট হয় না। আধুনিক 
ভারতের নুতন সাধনার প্রয়োজনে রাজ্জার তব-সিদ্ধান্তে যে সম্যক্দর্শনের 

পরিচয় পাই, মহযির প্রথম জীবনের ধন্ীমাংসায় সে সম্ক্দৃষ্টি ফুটিয়া 
উঠে নাই; উঠিলে তাহার দ্বার! বিধাতা যে কান্স করাইয়াছেন, তাহার 
গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত। 

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র 

রাজা রামমোহন প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের গ্রতিবাদ করিয়াও, প্রক্কৃত 

পক্ষে একট! নৃতন ধর্দ্দের বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। 

মহধি দেবেন্্রনাথই “ব্রহ্গদভার” ভজন-সাধনকে একটা স্বতন্ত্র ধর্মুরূপে 
গড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেবেন্ত্রনাথের কলিক।ত৷ ব্রাহ্মদমাজে এই 
নৃতন ধর্মের স্বাতন্্য ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণ ততট! পরিক্ষ,ট হয় নাই, 
কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ত্রাঙ্মমাজে তদপেক্ষ৷ অনেক বেশী ফুটিয়া উঠে। 

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্-গুরু বর্জন করিরা, কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় 

করিয়া আপনার ধর্মসিদ্ধাস্ত ও ধর্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু 

এই স্থামুভৃতি-প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে তিনি উপনিষদের শ্রুতির আশ্রয়ে 

ছুইশ' বত্রিশ 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্তী 

স্থাপন করিতে যাইয়া, এক প্রকারের শান্ত্-গ্রামাণাও প্রদান করেন। 

এইজন্য হাব ত্রান্গধর্ম বস্তুটী যে একান্তই অভিনব ও স্বরচিত, ইহার থে 

কোন প্রাচীন ভিত্তি বা প্রামাণ্য-মর্যাদা নাই, লোকে ইহা সহঙ্ষে 

ধরিতে পারে নাই। সে সময়ে দেশে শান্জ্ঞন একরপ লোপ 

পাইয়াছিল। সাধারণ লেকের তো কথাই নাই, দেশের ব্রাহ্ষণ- 
পগ্িতেরাও বেদবেদান্তাদির কোন ধার ধারিতেন না। স্থতর|ং 

আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিসস্তত সিদ্ধান্তকে মহুষি যে অন্তত 
শতিমর্ধ/াদ। প্রদান করিতে চেষ্টা করেন. তাহার কৃত্রিমতা ও শশান্রীয় , 

দেশের লোকে একেবারে বুঝিতে ও ধরিতে পারেন নাই। ফলতঠঃ 

প্রচলিত কন্মকাণ্ড পণ্হার করিয়া দেবেন্ত্রনাণ সমাজচাঠ 

হইয়াছিলেন ; নতুব! তীর ব্রাঙ্গধন্শ একান্ত শাস্ত্রী ও অগ্রামাণ। 
বলিয়া তাহার উপরে কোন নির্যাতন হয় নাই। বরঞ্চ তার সিধান্ত ও 

সাধনাকে উচ্চতর অধিণরের হিন্দুপন্ম বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন । 
প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে 

দেবেন্দ্রনাথ তার ব্রাহ্গধন্্মরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তুক্ঠার সাধন! ও 

চরিত্রগুণে, তার উপদিষ্ট ব্রাঙ্গধর্শে এই ব্যক্কিত্বানিমাশী যুক্কিবাদের 
গ্রভাব ভাল করিয়। ফুটিয় উঠে নাই। দেবেন্দ্রনাথের প্রর্কৃতির মধে! 

একট! প্রবল প্রতুত্বান্ডিমান বিগ্থমান ছিল। ঠিনি যে সমাজে, যে 
পরিবারে, যেরূপ বিভবগৌরবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও যে সৌগগ্যের 

অঙ্কে লালিত পালিত হন, তাহাতে এরূপ প্রভৃত্াভিমান যে তীর 

মধ্যে জন্মিবে, ইহা! কিছু বিচিত্র নহে। তার পর তিনি যে ভাবে 

ব্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ করিয়া, তার মুমুধু দেহে নবজীবনের সঞ্চার করেন 

এধং এক দিকে আপনার সাধনের ও অন্ঠদিকে আপনার অর্থের দ্বারা 

যেরেপে ইহাকে লোকসমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেনঃ তাহাতে 

্রাঙ্মদমাজে যে তার একটা এক গ্রপ্রভূত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও 

ছইশ" তেত্রিশ 



চরিত-চিত্র 

কিছু আশ্চর্য) নহে। আর এই কারণে মহুধি আদি ত্রাঙ্গদমাজে যে 

ধর্মের ও সাপনের প্রত্তিষ্ঠা করিতে গ্রবৃতত হন, তাহ! যে একান্ত শাস্ত্র 

গুরু-বর্জিত, এ ভাবটা বছদিন পরাস্ত ধরা পড়ে নাই! প্রাচীন শান্ত 

পরিতাগ কিয়া দেবেন্ত্রনাণ আপনার সঙ্কলিত “ব্রাঙ্গধর্ম” গ্রন্থকে 

প্রামাণ৷ শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেশ। প্রাচীন গুরু-আল্লগ ত্য বর্জন 

করিয়! দেবেন্ত্রন/থের ব্রাঙ্ধ শিহ্যমগুলী ভ্াহাকেই নূতন ধর্মের গুরুরূপে 

বরণ করেন। সুতরাং প্রক্কত পক্ষে শান্্-গুরু-বর্জিত, শুদ্ধ শ্বাচুভূতি- 

প্রতিষ্ঠিত হইয়।ও, দেবেন্দ্রনাণের ত্রাঙ্গধর্মে বাহাতঃ ও লোকতঃ গুরু ও 

শাস্ত্র উদ্ভমেরই প্রতিষ্টা হয়। আর এই ক্ন্ট স্বদেশের ধর্মের সঙ্গে সাধন 

ও সংস্কারাদি বিষয়ে ইহার বিস্তুর পার্থক্য দাড়াইলেও, ভাবগত কোনও 

প্রবল বিরোগ উৎপন্ন হয় নাই। কলিকাতা ব্রাঙ্গমাজ সর্বদ! আপনার 

তন্তসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনকে উচ্চতর ও বিশ্ুদ্ধতর হিন্দুধর্ম বলিয়াই প্রচার 

করিয়াছেন। দেশের লোকেও তাহাদের এই দাবীর একাস্থ প্রতিবাদ 

করেন নাই। 

কিন্ত এইরূপে কলিকাতা ব্রাঙ্গসমাজ যে পথ ধরিয়া আপনাদের 

ধর্মসাধনে গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে এদেশে 

কখনও এ বস্ত মিলে নাই। আমাদের সাধনায় শাস্ত্-র-আমুগত্যের 

একটা! নিগৃঢ় সক্কেত 'সাছে; মহধি দেবেন্্নাথের কলিকাতা! ব্রাক্ষসমাজ 

সে সন্কেতটা লাভ করেন নাই। গুরু স্বয়ং গুরু-আমুগত্য স্বীকার ও শাস্ত্র 

আপনি পুরাতন শাস্ত্রে আবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়াই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের গুরু ও শাস্ত্র কিম্বা 

গুরুর উপদেশ, ছু'এর কেহই স্বয়ং-বৃত ও ন্বপ্রতিষ্ঠ নহেন। পূর্বতন 

গুরুপরম্পর! ও সনাতন শাস্ত্রধাধার সঙ্গে ইহাদের একট! গভীর ও জঙ্গী 

হোগ সর্বদাই রক্ষিত হয়। ম্হধির ব্রাঙ্মলমাজে এ যোগ থাকে নাই। 

জার এইরূপ শ্বয়ংবৃত গুরুর বা মনগড়া শাস্ত্রের ম্ধ্যাদা কদাপি কোথাও 

ছুইশ' চৌত্রিশ 
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স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যেখানে এরূপ গুরু-শান্ের হ্যহি 
হইয়াছে, সেই খানে ক্রমে বিড্রোহীদলের উৎপত্তি হইয়া), সম্প্রদায়কে 

শতধা বিচ্ছিন করিয়াছে । রোমক-থুষ্টিয় সঙ্ঘের প্রামাণ্য একদিকে 

পুরাতন শাস্ত্রধারার ও অন্যদিকে পুরাগত গুরুপারম্পর্ষের উপরে গ্রতিষ্ঠিত 

বলিয়া! সেখানে ধর্মমত লইয়৷! দগাদলির প্রকোপ অতান্ত কম। 

প্রোটেই্]াণ্ট, খুষ্টীর সঙ্ঞে শাস্্ আছে, কিন্তু গুরুপরস্পর|র ব্যাখ্যাকে 
অবলম্বন করিয়। শান্ত্রখারার স্ষ্টি হয় নাই; এখানে প্রত্যেকে আপনার 

বিচার ও বুদ্ধি, খুসি ও খেয়াল মত শাস্ট্ের বাথ) করিতে পারেন। 
অন্যদিকে প্রোটেষ্্যাণ্ট, থুষ্টায়মণ্ডলী মধ্যে গুরুপপম্পরারও প্রতিষ্ঠা হয় 

নাই। আর এই ছুই কারণে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সঙ্ঘ এই পাঁচশত বৎসরের 

মধ্যে অসংখ্য বিরোধীদলে বিভক্ত হইয়াছে, আর প্রতিদিনই নুতন 
নূতন গ্রাতিবাদী সম্প্রদ।য়ের সৃষ্টি হইয়া, ইহাকে আরে! ছিরবিচ্চির 
করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ব্রাঙ্ষসমাজেও, মূলতঃ এই এক ই কারণে, 

মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই পঞ্চাশৎ বৎসর যাইতে ন! ধাইতে তিনট। দলের 

সৃষ্টি হইয়াছে। 

মহযি দেবেজ্জনাথ যে পথ ধরিয়া প্রাচীন শান্ব-গুরু বর্জন করিয়া, 

আপনার ব্রাহ্মলমাজে নৃতন শুরু ও শরস্ত্ের প্রতিষ্ঠঠ করিতে গেলেন, সে 

পথে এ বন্ত পাওয়| যায় না। তিনি আপনার বিচারবুদ্ধি ব! তাক থিত 

আন্কাপ্রত্যয়কে যতট। প্রামাণ্য-মর্যযাদ! প্রদছন করিতে লাগিলেন, অপর 

ত্রাঙ্গদ্দিগের বিচারবুদ্ধির প্রতি সেইরূপ মর্ধ্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলেন 
ন।। পারিলে, তার নিজের গুরুপদ-গোৌরব ও তার সঙ্কলিত “ব্রাঙ্গধর্মম 

গ্রন্থের শীস্ত প্রামাণ্য, তিনি ছু'এর কিছুরই দাবী করিতে পারিতেন ন1। 
কিন্ত মহুধি যে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের (1501510008115010 
[২৪001981150 ) উপরে আপনার ব্রাঙ্গধন্্নকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার 

অপরিহ্ার্যা পরিণামকে অকুতোভর়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলির! 
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কলিকাতা ব্রাঙ্গলমান্গে তিনি আপনার অসঙ্গত একতঙ্ত্র-প্রভূত্ব রক্ষা 

করিতে যাইয়! আপনার শিষ্যগণের মধ্যে একট! প্রবল প্রতিবাদ 
জাগাইয়। তুলিলেন। যে বন্তিত্াভিমানী সন্জান বা 0075016০০কে 

আশ্রর করিয়া, দেবেজ্জনাণ প্রাচীন ও পুরাগত শাস্ত্র গুরু বর্জন করিলেন, 
সেই ব্ক্তিত্বান্ডিমানী সংজ্ঞ/নের মর্যাদা রক্ষা করিবার ক্ঞন্তাই কেশবচন্ত্র 
প্রভৃতি ব্রাঙ্গসমাঙ্জের ঘুবকদল, তাহার একতন্ত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে 

দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাঙ্গলমাজে এক নুতন বিদ্রোহীদলের সৃষ্টি করেন। 
এ জগতে প্রত্যেক বস্ক তার অন্রবূপ বস্তকেই উৎপাদন করিয়া থাকে। 

স্বদেশের শাস্ত্রগুরুর বিরুদ্ধে দেবেন্ত্রনাথের দ্রে।হিতা, আপনার কর্মবশে 

তাহার নিজের সমাজে, আপনার শিষ্যগণের ভিতরে এই নুতন 

দ্রোহীদলের সৃষ্টি করিল।; এই নুন ব্রাহ্মলমাগ কেশবচন্দ্রের 
নেতৃত্ব।ধীনে এমন পথ ধরিয়। চলিতে লাগিল, যাহাতে স্বদেশের শাস্ত্র ও 

সংধনার সঙ্গে দেবেন্ত্রপাথ যে বিরোধ জাগাইয়াছিলেন, সেই বিরোধই 
আরে] বেশী ও তীব্র হইয়। উঠিল। 

মহষি এবং কেশবচন্ত্র উভয়ই যূরোপীয় যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত 

অভিভূত হুইয়াছিলেন। উভয়েই প্ররুতপক্ষে সারসংগ্রহবাদী ছিলেন। 
এই শ্রেণীর দাশ।নকিগকে ইংরেজীতে চ)০16০0০ বলে । কিন্তু মহষির 

যুক্তিবাদ যতটা সংযত ও সারসংগ্রহবাদ যে পরিমাণ স্বাদেশিক ছিল, 

কেশবচন্জের যুক্তিবাদ ততটা সংযত ও তার সারসংগ্রহবাদ বা [:০1০০0- 

0157) সে পরিমাণ স্বার্দেশিক রহে নাই। মহধি আপনার বিচারবুদ্ধিকে 

সত্যের একমাত্র ও অনন্তপ্রতিযোগী প্রামাণারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়, 

সেই বিচারবুদ্ধির সাহাধে স্বদেশের প্রাচীন শ্রুতি হইতে আপনার 

মনোমত সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি উদ্ধার করিয়া, তাহাকে ত্রাঙ্গধর্থের 

শাস্ত্র বলিয়! প্রচার করেন। কেশব্চন্ত্র এই পথে যাইয়! জগতের 

সমুদায় ধর্মসাহিত্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, এই শ্লোকসংগ্রহকে 
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্রঙ্ষধর্ম্নের উদার এঁতিহাধিক ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত কেন। য়রোপীয় 
যুক্তিবাদের মধ্যে একট! উদার বিশ্বজনীন ভাব আছে। মহষির ত্রাঙ্গ- 

সিদ্ধান্তে বান্ছ ব্রলাধনে এই বিশ্বঙ্জনীনতা রক্ষিত হয় নাই। কেশবচন্ধ্বের 

সিদ্ধান্তে ও সাধনায় ইহা খুব ফুটিয়৷ উঠে। এইজন্ট যুক্তিবাদের নিক্রিতে 
ওজন করিলে, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মপমাজের মত, সিদ্ধান্ত, 

সাধনাদি--সকলই মহধির মত, পিথান্ত ও সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্টতর 

হইয়। উঠে । কলিকাত৷ ব্রাঙ্মদমাছে মহযির একতন্ত্-গ্রভুত্বের প্রতিবাদ 
করিতে যাইয়া! ভারতবরষীয় ব্রাঙ্গলমাজের জন্ম হয়। গরইক্ঞন্য এই 

নূতন সমাজকে প্রথমে গণতন্ত্রতার আদশে গড়িয়। তুলিবার কতকটা 

চেষ্টাও হইয়াছিল। ইহার ফলে মহুধির সমাঞ্জে ত্রাঙ্গলাধরণের 

বক্তিত্বাভিমানী 'সহজবুদ্ধির' ব! 100010101)এর যতটা প্রভাব ফ.টিয়া 

উঠিবার অবসর পায় নাই, কেশবচন্দ্রের ভার তবর্ষীয় ব্রাঙ্গলম।জে, প্রথম 

প্রথম তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশি পরিস্বুট হইয়। উঠে। মহধির 
উপদেশে ও সাধনে একট! হিন্দুভাব সর্বগাই জাগিয়৷ ছিল। এই 
কারণে কলিকাতা ব্রাঙ্গসমাজের ব্রাঙ্গগণ মধ্যে একটা বিনয়, একটা 

শ্রদ্ধা ও একটা সংযমের প্রভাবও সর্বদাই দৃষ্ট হুইত। এই 
বিনয়, শ্রদ্ধা ও সংযম হিন্দুর প্রকৃতিগত বস্ত। কিন্তু প্রোটেষ্টযাপ্ট. 

খুষ্টীয় সাধন! ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা 0০7.50161,0৫কে বাড়াইনে যাইয়া, 

ধশ্মের এই প্র।ণগত বস্তগুলিকে অনেকট। ন্ট কণিয়া ফেলিয়াছে। 

কেশবচন্ত্র প্রথম যৌবনে এই থুষ্টীয় ভাবের দ্বার! অত্যন্ত অঙ্িভিত হুইয়। 
পড়িয়াছিলেন। তার শিক্ষাদীক্ষাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমাজেও ব্ক্তিগত 

সংজ্ঞান বা! 09950760০€এর ভাবটা নিরতিশয় প্রবল হইয়া এই বিনয়, 
সংযম ও শ্রদ্ধা! বস্তকে এক প্রকার নষ্ট করিয়। ফেলে। এই 
বাক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের প্রাধান্ত আধুনিক যুরোপীয় যুক্তিবাদী 

ধশ্থসকলের প্রধান লক্ষণ। এই লঙক্ষাণাক্রান্ত হইয়া, আমাদের 

ছইশ' সাইত্রিশ 



৮রত-চিত্র 

্রাঙ্গলম।ছে ও, কেশবচন্ত্রের নেতৃত্বাধীনে যুক্তিবাদী ধর্মের স্বরূপটী যওটা 
ফ.টিগা উঠে, মৃহধির অধীপে, তার কলিকাতা! ব্রাহ্মসমাজে, ততটা ফ.টিয়। 
উঠিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের শিষাগণ জীবনের সকল বিভাগে, 

তত্বসিদ্ধাস্তে, ধর্মসাধনে, পারিব।রিক ও সামাজিক জীবনে-__সর্ধত্র, এই 
বাঞ্ি'ত্বাভিমান। সংজ্ঞ।নের অনন্ঠ প্রতিযোগী প্রাধান্ত প্রতিফলিত করিতে 

যাইয়া, আধুনিক ভারত-সমাজে মহধি দেবেম্্নাথ ধর্মমীমাংসায় ও 
ধর্দসাধনে যে রাজমিক ভাব জাগাইয়াছিলেন, তাহাকে আরো প্রধল 

করিয়! তুলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বর্তমান সামাজিক 

বিবর্ডনে যে ৪10101)6515এর গ্রুতিষ্ঠা করেন, কেশবচন্দ্র তাহাকে আরো 

বিশদ ও তীব্র করিয়া তুলিলেন। 

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবন!থ 

কলিকাতা ব্রাঙ্মলমাজে মহধি দেবেন্্নাথের যে স্থান ছিল? তার 
পরে, ভারতবষীয় ব্রাঙ্ছলমাঞজজ কেশবচন্দ্র যে স্থান অধিকর করেন 

তৎপরবর্তী সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই স্থানই প্রাপ্ত 

হ'ন। ইহার তিন জনেই, একের পর অন্ডে, ব্র।ঙ্ষলমাজের ধর্ম ও 

কর্মকে এবং ব্রাঙ্মদম।জের ভিতর দিয়! দেশের ইংরেজি শিক্ষা প্রাপ্ত 

সম্প্রদায়ের চিন্ত! ও ভাবকে স্বর বিস্তর ফ.টাইয়! তুলিয়াছেন। কেশব- 
চন্দ্রের অলৌকিক বাগ্িপ্রতিভ1 গুণে তাহার প্রথম জীবনের উদার 

শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়া ব্রাঙ্মদমাজের এ ভাব দেশের শিক্ষিত 

সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে ছড়াইয়৷ পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের 
জ্ঞান ও কর্ধের বিকাশ সাধনে কেশবচন্ত্র যে পরিমাণে সাহাধ্য 

করিয়াছেন, দেবেন্্রনাথ বা শিবনাথ ইহাদের কেহ সে পরিমাণে 

সাহাষা করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্বেও ব্রাঙ্গদমাজের ইতিহাসে যেরূপ 
মহধির এবং কেশবচন্দ্রের, সেইরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও স্মরণীয় 

ছুইশ' আটত্রিশ 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

হইয়া থাকিবে । শিবশাথ শাস্ত্রী কিছুতে মহধির সাঁধনশিষ্ঠ। এবং 

কেশবচন্ত্রের দৈবীপ্রতিভার দাবী করিতে পারেন না, সত)। কিন্তু অন্ত 

দিকে যে সকল বাহিরের অবস্থার ও ঘটনার শুভ যে/গাযোগ ব্যতীত কি 

মহধি কি কেশবচন্ত্র ইশাদের কেহই ব্রাঙ্গলমাজে এবং ব্রাহ্মসমাঞ্জের 
ভিতর দিয়া স্বদেশের বৃহত্তর কর্মঙ্গীবনে ও ধন্জীবনে কখন কোন 

প্রভাব এবং প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না) শিবনাথ শাস্ীর 

জীবনে সে পকল যোগাযোগও ঘটে নাই। 

দেবেন্দ্রন।থ প্রিন্স, দ্বারকানাথের পুক্র। পিতৃবিয়োগের পরে কিছু 

কাল দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষারৃত দারিদ্রোর ভিঙরে পড়িয়াছিলেন সত্য) 

কিন্তু তাহার সংযম ও সততাগুণে কালক্রমে পৈতৃক জমিদারী খধণমুক্ত 

হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনীসমাজের অগ্রণী দলতুক্ত হইয়া 
উঠেন এবং তখন হইতে তাহার অর্থেই ব্রাঙ্মদমাজের যাবতীয় ব্যয় 

নির্বাহ হইতে আরম্ত করে। তত্ববোধিনী পত্রিকা সে সময়ে ব্রাঙ্গ- 
সমাজের একমাত্র মুখপত্র ছিল। তত্ববোধিনী পত্রিকার সাহাষেই 

ব্রাহ্মঘমাজের তদানীন্তন মত ও আদশ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

মধ্যে প্রচারিত হয়। বাঙ্গলা লাহিত্যের এবং আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের 
সাধনার ইতিহাসে তত্ববোধিনী পত্রিক। অক্ষয় কান্তি অর্জন করিয়াছেন। 

এই তন্ববে!ধিনী পত্রিক! মহ্ধির অর্থে স্থাপিত ও পরিপুষ্ট হয়। তত্ববোধিনী 

পত্রিকার সম্পাদক প্রমুখ, ব্রাঙ্গদমাজের উপাচাধ্য ও কর্্মচারীগণ 

সকলে তখন মহুধির অর্থানুকুল্যে ব্রাঙ্ষলমাজের বেতনস্োগী বা 
বৃত্তি্ভোগী হইয়াছিলেন। আর এই ধনবল ন! থাকিলে শুদ্ধ আপনার 
চরিত্রের বা সাধনার বলে সে সময়ে মহধি কলিকাত। ব্রাঙ্গদমাজকে 
এতটা! বাড়াইয়। তুলিতে পারিতেন না। আর ব্রাঙ্গসমাঞ্জে কালক্রমে 

মহধির যে একতন্তপ্রভূৃত্বের প্রতিষ্ঠা হর, তাহার অর্থবলই ইচ্ছার একট। 
প্রধান কারণ ছিল, সন্দেহ নাই। 

হইশ' উনচষ্লিশ 



৮রি€-চিত্র 

কেশবচন্ত্র মহধির মণ ধনী ছিলেন না বটে কিন্তু গামকমল সেনের 

পৌন্র বলিয়া! কলিকাতা-সমাজে ভাহারও একট বিশেষ আভিঙ্জাত্য- 

মর্ধ্যাদা ছিল। ফলত: সামাজিক হিসাবে, কলুটোলার সেনের! বৈদ্ 
হইয়াও জোড়াস(কোর ঠাকুরদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন 

ন৷। অন্ত দিকে ব্রাঙ্গদমাঁজে প্রবেশ করিতে না করিতেই, কেশবচন্ত্রের 

দৈঝা শক্কতিশালিনী বাগ্মীপ্রতিও1 দেশের উদ্ধতন ইংরেজ রাজপুরুষদিগের 

শুন্দৃষ্টি লাভ করে। এখন যেমন, সেকালেও সেইরূপ, ইংরেজ 

রাজপুরুষগণ ধাহাদিগকে বাঁড়াইয়! তুলিতে, স্বদেশী সমাজেও আপনা 
হইতে তাহাদের প্রভাব বাড়িয়া যাইত। এই সকল বাহা যোগাধোগ 

বাতীত কেশবচন্দ্রের অলে।কসামান্ত প্রতিভাঞড এত সহঙ্গে ও এত 

অল্লকাল মধ্যে দেশের শিক্ষিত সমাজে এমন অনন্য-গ্রতিদ্বন্্ী প্রতিপত্তি 

লাভ করিতে পরিত না । 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কেবল যে মহধির সাধননিষ্ঠ। বা কেশবচন্দ্রের 
দৈবীপ্রতিভ1 ন।ই তাহা! নহে। যে সকল বাহা ঘটনা ও অবস্থার 
যোগ।যোগের লাহাযো মহধি এবং কেশবচন্ত্র 'সাপনাদিগের কর্ম্মউীবনকে 
গড়িয়া তুলেন, শিবনাথ শীস্ত্রীর ভাগো সেইরূপ কোনো যোগাযোগও 
ঘটে নাই। শিবনাথ দরিদ্রের সন্তান। দারিদ্রের মধ্যে প্রতিপালিত 

হইয়াই বিশ্ববিগ্কালয়ের শিক্ষাল।ভ করেন। মহধিয় ধন, কেশবচন্দ্রের 
বংশমর্য]াদা--এ সকলের কিছু তার ছিল না। অ।র এ সকল ছিল না 

বলিয়া ব্রাজ্জমমাজের বিকাশ সাধনে মহৃধি এবং কেশবচন্ত্র যে কাজটা 
করিতে পারেন নাই, শিবনাথ শাস্ত্রী তাহ! করিয়াছেন। 

ইংরেজি পিক্ষা, ইংরেজের শাসন, আধুনিক রুরোপীয় সাধনার 
প্রেরণ!,--এ সকলে মিলিয়! আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে যে 

অভিনব অনধীনত। বা 17361961501) এর ভাব জাগাইয়। তুলে, তাহার 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর ব্রাঙ্গসমাজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের 

চুইশ' চল্লিশ 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

ইতিহাস ছুই এক বস্ত। এই অভিনব অনধীনতার আদর্শ ব্রাঙ্গ- 
সমাজকে যতট। অধিকার করে, দেশের অপর কোন সম্প্রদায়কে ততটা 

অধিকার করিতে পারে নাই। অপরে আংশিকভাবে এই আদশের 

অন্ুদরণ করিয়াছেন। কেবল ব্রাঙ্গলমাদই ইহাকে সম্পূর্ভাবে 
জীবনের সকল বিভাগে গড়িয়। তুলিতে গিয়াছেন। আর ব্রাঙ্ষগমমাজও ষে 

প্রথমবধি এই আদশকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এমন নহে। 

মহ ইহাকে যতটা অবলম্বন করেন, কেশবচন্দ্রু তদপেক্ষা বেশী 

করিয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষীয় ব্রঙ্গসমাজে এই অনধীনতার আদর্শ 

ষতটা ফুটিয়া উঠে, সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজে তদপেক্ষা অনিক ফণটিয়। 

উঠিম্াছে। এই অনধীনতা-মন্ত্রর সাধক এবং এই অনধীন তা-ধঙ্বের 
বা '£২6118101) ০£ 5:6৫৭০10'এর পুরোহিতুরূপেই ব্রাঙ্গমমাজের ভিতর 

দিয়া, এ দেশের আধুনিক ধর্জীবনে ও কর্মজীবনে, প্রথমে মহষির, 
তার পরে কেশবচন্দ্রের এবং সর্বশেষে পণ্ডিত শিবন1থ শাস্ত্রীর শিক্ষার 

ও চরিত্রের যাহ। কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাঙ্গসমাজে প্রধানতঃ তত্বমীমাংসায় 
ও ধর্মসাধনে এই অনদীন-তার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্ট। করেন। 
ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজে ০কেশবচন্দ্র ইহাকে আরও একটু বিস্বৃতর 

ক্ষেত্রে--পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু 

দেশের আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই অনধীন হা-প্রবৃন্ি 
ক্রমে যতটা বলবতী ও বহুমুখী হুইয়! উঠে, কেশবচন্ত্র বেশিদিন তাঁহার 

সঙ্গে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ রক্ষ! করিঠে পাবেন নাই এবং 

তাহাব জন্ত দেশের নবাশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে তাহার পূর্বা প্রভাব 

ক্রমশঃ নই হইতে আরম্ভ করে। এরূপ অবস্থায় সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজ্জের 
জন্ম হয় এবং পণ্ডিত শ্শিবনাথ শাস্ত্রী এই অনধীনত। মাদর্শের সাধক ও 

প্রচারকরূপে ন.তন সমাঙ্গের নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। 

ছুইশ* এক চল্লিশ 
১ 



৮রিত-চিত্র 

মহধির গ্রাকৃতিগত রঙ্গণশীলত] তাহাকে সর্বাস্তঃকরণে এই নুতন 
অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে দেয় নাই। মহধির এই রক্ষণ- 
শীলতার অস্থরালে, তাহার অজ্ঞাতসারে, একট। সমাজানুগত্যের ভাব 

বিদ্তমান ছিল। আপনার তত্বসিদ্ধাত্তে মহধষি কতকটা যুরোপীয় 

আদর্শের যুক্তিবাদী ছিলেন, হয় ত এমনও বল! যাইতে পারে। কিন্তু 
সাধারণ সামাজিক ব্যাপারে মহধি সর্ধপাই শ্বদেশের সমাজের সঙ্গে 
যথ|সম্তখ যোগ রাখিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্ঠ মহধি অনেক 
সময় মর্ধ্যাদাহানির ভয়ে অযৌক্তিক সমাজবিধানও মানিয়া চলিতেন। 

মহুবির এই রক্ষণশীলতা কিয়ৎপরিমাণে তাহার আভিজাত্যের আর 
কিয়পরিমাণে তাহার গ্রকঠিগত স্বাদেশিকতা'র ফল ছিল। 

কেশবচন্ত্রের রক্ষণশালতার মুলে হিন্দুর সমাজানুগত্য নহে, কিন্তু 

টয় [ব013-00760110150 001750161)05 এর নৈতিক প্রভাব বিদ্মান 

ছিল। এই য07.0017601-00150 007501670০6 একটা অস্ভুত বস্ত। 

আপনার ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের প্রতিষ্ঠায় ইহ! সর্বদাই অতি উদার হইয়! 
উঠে। কিন্তু অপরের স্বত্স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হুইলে, 
এই বস্তই অত্যন্ত সন্কীর্ণ ও অনুদার হইয়! পড়ে। ইহা! ধর্ষের ও সত্যের 
দোহাই দিয়া একদ্দিকে আপনাকে অপরের আনুগত্য হইতে মুক্ত 

করিতে চাহে । অন্তদিকে আপনার মতকে অপরের উপরে চাপাইয়। 

তাহাদের মুক্তি বিধানের জন্তই তাহাদের ব/ক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণ 

করে। এইজন্/। এই 1ব০7-007549170156 00950127906 যুগপৎ উদার 
ও রক্ষণশীল হুয়। কেশবচন্ত্রের রক্ষণশীলতা এই ধাতের ছিল। মহবি 

এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যুরোপীয় 
যুক্তিবাদের প্রভাবে ধর্দসংস্কার কাধ ব্রতী হন। কিন্তু মহধির 
ভিতরকার ভাব ও আদর্শ নর্বদ! হিন্দু ছিল। কেশবচন্ত্রের ভিতরকার 
ভাব, বিশেষতঃ প্রথম জীবনে, বহুল পরিমাণে পিউরিট]ান খুষ্টীয়ান 

ছুইশ+ বিয়ালিশ 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

আদর্শের দ্বার অভিভূত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গলমাজকেও তিনি 
এইভাবেই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রীর মধ্যে মহধির হিন্দু ভাবাপন্ন কিংবা 
কেশবচন্ত্রের পিউরিট্যান ভাবাপন রক্ষণশীলত! একেবারে ছিল ন 

বলিলে চলে। থ্ু্গীয় জগতে পিউরিট]ান্গণ সংসারের সর্ববিধ সম্বন্ধে 
একটা তীব্র পবিত্রতার আদর্শের অনুসরণ করেন। কেশবচন্ত্রও 

যৌবনাবধি এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। আমাদের 
প্রাচীন ধর্মে ও সাধনায় যাহাকে শুদ্ধতা বলে, এই খুষ্টায়ানী পবিত্রত। ঠিক 

সে বস্ত নয়। আমাদের দেহপ্ুদ্ধি বা ভৃতশুদ্ধি এবং চিন্তশুদ্ধির কথা 

আধুনিক খুষ্টীয় সাধনায় পাওয়া যায় না। কেশবচন্ত্র যে পবিত্র! 

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন) তাহা ইংরেজি পিউরিটি, সংস্কৃত 

শুদ্ধত| নহে। এই পিউরিটি রক্ষা করিবার আত্যস্তিক আগ্রহ হইতে 

কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার উৎপত্তি হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ীর 

জীবনে ও চরিত্রে অতি কঠোর সংযমের পরিচয় পাওয়। গিয়াছে সত্য, 

কিন্তু তার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে মহষির স্বাভাবিক সমাঙ্জান্থগহ্য কিংবা 

কেবশচন্দ্রের পিউরিটি-প্রবণতা কখন ছিল না। 

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্জ্র উন্য়ের মধ্যেই একটা অশ্ঠি প্রবল এ্রককতি- 

গত আন্তিক্য-বুদ্ধি ছিল। আর নিজেদের প্রকৃতির এই আভ্য্তরীণ 

ধন্ম-প্রবণতার বা বিশ্বাস-প্রবণতার গুণে র়ুরোপীর যুক্তিবাদ আশ্রয় 

করিয়াও ই'হার। সংশয়বাদী হইয়া! উঠেন নাই। ই'হাদিগের অটল 
ঈশ্বর-বিশ্বাস আপন আপন প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতে ফ.টিয়! উঠিয়াছিল, 
যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। ফলতঃ এই প্রকৃতিগত ঈীম্বর- 
বিশ্বাসকেই মহধি আত্মগ্রত্যয় বলিরাছেন। আপনার ধর্্সিদ্ধান্তে 
কেশবচন্ত্র এই প্রকৃতিগত আস্তক্যবুদ্ধিকে অষ্টাদশ ও উনবিংশ 
শতাব্দীর খুীয়ান দর্শনের পরিভাষায় ইন্টুইসন্ (/)910017) নামে 

দুইশ' তেতাল্লিশ 



চরিত-চিত্র 

গ্রতিঠিত করিয়াছেন। মহধির আত্মপ্রতায় কেশবচন্দ্রের প্রথম 
জীবনের ধর্শ-পিদ্ধান্তের ইন্টুইসন্। আর এ ছু'ই মূলতঃ ও বস্ততঃ 
ত।হাদের নিজেদের 'প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধির নামান্তর মাত্র । এই 
প্রকৃতিগত আস্তক্য-বুদ্ধি ছিল বলিয়। মহুধি এবং কেশবচন্দ্র আস্মপ্রত্যয় 

বা ইন্টুইসন্রূপ চঞ্চল ভিত্তির উপরেও আপনার্দিগের এমন অটল 
ধর্মম-বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন। 

কিন্ত সংশয়-প্রবণ যূরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে যে সকল লোক 
্রাহ্মসমাঙ্জে আলিয়া! পড়েন, তাহাদের অনেকের এই পূর্বাজন্মার্জিত 
সাধন-সম্পদ ছিল না। বিজয়রুঞ্চ এবং অঘোরনাথ প্রমুখ ছুই চারিজন 

ধর্মপ্রাণ সাধুপুরুষ ভিন্ন ব্রাঙ্গমাজের প্রচারক এবং উপাসকগণের 

মধ্যে প্রায় কাহারে! প্রকৃতির ভিতরে মহষির বা কেশবচন্দ্রের স্যার 

বলবতী আন্তিক্য-বুদ্ধি ছিল না। সুতরাং ইহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠ পরম- 

তত্বকে লৌকিক তর্কযুক্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। 
ইহাদের প্রায় সকলেই কেশবচন্ত্রের বাগ্মীপ্রতিভায় আকুষ্ট হইয়! 

ব্রা্গদমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তিবাদী ব্রাহ্গগণের 
মধ্যে কেহ কেহ কেশবচন্দ্রেরে অলোকসামান্ত মনীষ! প্রভাবে 

অভিভূত হইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হইয়া উঠেন এবং 

তাহাকে একমাত্র প্রত্যক্ষ গুরুদ্ূপে বরণ করিয়া একাস্তভাবে 

তাহার আম্গত্য গ্রহণ করেন। অতি-সংশয়বাদ এই ভাবে অনেক 

সময় অতি-বিশ্থাসে যাইয়া পড়ে। এই অভিসংশয়-বাদেরই ইংরেজি 
নাম 9০৪1১61০151. এবং ইংরেজিতে যাহাকে 016115 বলে বাংলার 

তাহাকে অতি-বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। কোন প্রকারের 

অতীন্দ্রিম ও অপ্রতাক্ষ তন্বে ধাহারা কোন মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 

পারেন না, তীহারাই 5০6০ বা অতি-সংশয্বাদী। আর এই 
অতিসংশয-ব!দের তাড়নাতে এই সকল লোকে অনেক সময় এমন 

হুইপ' চুয়াল্লিশ 



পণ্ডিত শিবনাণ শাস্ত্রী 

সকল বিষয়ে আগ্রহাতিশয় সহকারে বিশ্বাম স্থাপন করেন, যাহ! 
কোন যুক্তিতর্কের দ্বার প্রতিষ্ঠিত হয় না ও হইতে পারে ন|। 

মানবপ্রক্কতির অন্তুত জটিলতা নিবন্ধন অনেক সময় এইরূপে অতি- 
সংশয়বাদ বা 5০791151575 হইতে অতি-বিখ্বামের বা ০1640110938 

উৎপত্তি হয়। কেশবচন্দ্রের অলুচরগণের মধ্যে মূলে ধাারা! অহি- 
সংশয়বাদী ছিলেন ঠাহাদের একদঙ্গ কেশবচন্দ্রের দৈবী প্রতিভায় 

মুগ্ধ হইয়া অতি-বিশ্বাসভরে তীহাকে হশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষরূপে 
বরণ করেন এবং তাহার এঁকান্তিক আম্ুগতা অবলম্বন করিয়। তীাচার 

মত ও উপদেশামুলারে আপনাদিগের ধন্ম-জীবন ও কল্ম-জীবনকে গড়িয়া 

তুলিতে চেষ্টা করেন। আর একদল লোক এই অতি-বিশ্বাসকে বর্জন 

এবং কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষত্থের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদিগের 
স্বানুভূতিকে আশুয় করয়া শুদ্ধ তর্কয,ক্ির সাহায্যে পরমতত্বকে ও 

ধর্শসাধনাকে নিক্গ নিঙ্গ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ঠায় নিযুক্ত হন। 

এইরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রঙ্ষলমাজের প্রতিষ্ঠঠর অল্পদিন পর হইঠে তাহার 
ভিতরে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাব ও "আদর্শ ফুটিয়া উঠিতে আস্ত 
করে। 

প্রথমে মহধি এবং তারপরে কেশবচন্ত্র আপনার গথম যৌবনে 

ব্রাঙ্গধর্্ম ও ত্রাঙ্গলম!জকে যে পণে পরিচালিত করেন, তাহাতে এরূপ 

বিরোধ একরূপ অনিবার্য হইয়। উঠে। মহধির সময় হইতে ব্রাঙ্গনমাজ 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীর য়রোপীয় যুক্তিবাদের উপরে গড়িয়া 
উঠে। আর বস্তুতঃ সেই জন্য কেশবচন্ত্রকে শেষজীবনে “নববিধানের” 

প্রতিষ্ঠ। করিতে হয়। কারণ এই যুক্তিবাদ ব1 [91012811877 প্রার্কত 

বুদ্ধির প্রেরণায়, লৌকিক ভায়ের প্রত্যক্ষ ও অন্মমান এই প্রমাণঘ্যয়কে 

আশ্রয় করিয়া যে পরমতত্তের গ্রতিষ্ঠ। করে, তাহাকে ম্বচ্ছন্দে ইংরেজিতে 

[06157 বলা যাইতে পারে, কিন্ধু প্রকৃতপক্ষে 11)6121) বলা যায় কিন! 

ছষ্টশ' পর়চান্লিশ 



চরিত-চিত্র 

সনেছ। 1061570 আর "561570এ পার্থকা এই যে, একেতে ঈশ্বর- 

তত্বকে বিশ্ব শক্তি ব! বিশ্ববিধান রূপে এবং অপরে শক্তিমান পরমপুরুর বা 

বিশ্ববিধাত| ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় 

[1561510এর ঈশ্বর ব্যক্তি, 702151)এর ঈশ্বর শক্তি । আর প্রকৃতপক্ষে 
র়ূরোপীয় যু.ক্রিবাদ শশ্বরকে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যক্তি বা 

বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মহধির ঈশ্বর কেবল শক্তি 

মাত্র ছিলেন না, সত্য। কিন্তু মহধির ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতপক্ষে তর 
ব্রঙ্গতত্থের উপরে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা তার ভাবাল-সাধনের 

ফল। এই ভাবাঙ্গ সাধনে মহধি হাফেজ প্রভৃতি মোহুল্মদীয় ভক্তগণের 
পস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, লৌকিক ন্তায় ও'য়রোপীয় যক্কিবাদ- 
প্রতিষ্ঠিত মামুলী ব্রাঙ্গধর্্ের পন্থা অনুসরণ করেন নাই। এই গভীর 
ভাবাঙ্গসাধনের গুণেই মহধির ব্রাঙ্গধন্দ 08157 হয় নাই, কিন্তু অতি 
উচ্চদরের 1717615াঃরূপে তাঁর চীবনে ও চক্ষিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
কেশবচন্দ্রের ঈশবরও শক্তি মাত্র ছিলেন না। কারণ কেশবচন্ত্রের প্রথর 

সংজ্ঞানেয় ব। 5091850161)০৪এর গ্রেরণায় প্রথম হইতে তার ঈশ্বরতত্বে 

একটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহষি ভাবাঙ্গ-সাধনের ভিতর 

দিয়া, মোহম্মদীয় ভক্তগণের দৃষ্টাস্ত ও অভিজ্ঞতার লাহাযো, তাহ।র 

নিজের জীবনের গ্রতাক্ষ ঈশ্বরতত্ের প্রতিষ্ঠা করেন । কেশবচন্ত্র প্রথম 

যৌবনে, তার গভীর পাপ-বোধের বা ঢ101০81 001750100051)655এর 

ভিতর দিয়া, থুষ্টীয়ান সাধকগণের দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় আপনার প্রত্যক্ষ 
ঈশ্বর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠঠ করেন। ত্রাঙ্ছলমাজে ইহারা উভয়েই যে তত্ব-সিদ্ধান্ত 
প্রতিষ্তিত করেন, তাহার উপরে [96152এরই প্রতিষ্ঠ। হয়; 715615)এর 

প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু এ সত্বেও মহধ্বির এবং কেশবচন্দ্রের নিজেদের 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ব ষে [1561510 হইয়] উঠে, ইহাদের প্রক্কতির ও সাধনার 
বিশেষত্বই ইহার প্রধান বা একমাত্র কারণ। 

ছুইশ' ছয়চল্িশ 



পঞ্ডিত শিবনাথ শাস্তী 

ফলতঃ শুদ্ধ যুক্তিবাদের উপরে কোন গ্রকারের গভীর ধন্মতত্ব ও 

ধন্্নাধনকে গড়িয়! তুল! যে অসম্ভব, মহষি এবং কেশবচন্ত্র উভয়েই ইহা! 
ক্রমে অনুভব করিয়াছিলেন। এইজ ইহার! জীবনের শেষ পর্যান্থ 

এই বুক্তিবাদকে ধরিয়। থাকিতে পারেন নাই। ইঈশ্বরাহুগ্তাণিত হইয়। 
সাধক অনুকূল অবস্থাধীনে সতোর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়! থাকেন 

এবং ধর্মবস্ত প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রকত-বিচার-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত 

হয় না, কিন্ত এই সকল ঈশ্বরানুপ্রাণিত সাধু মহাজনের সাক্ষোর উপরেই 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে)_মহধি ও কেশবচন্ত্র উত্ভয়েই জীবনের 

শেষভাগে এই মত প্রচার করেন । কিন্তু যে ঈশ্বর[নুপ্রাণনের উপরে 

মহধি এবং কেশকচন্দ্র ছুজনেই পরে আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাঙ্গণ্খের 
প্রামাণ/-মর্ধ্যাদ। শ্বাপন কারতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ধম্মলিদ্ধাস্থের 

মূলগত যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্বাভিমান কিছুতে সে ঈ্বরান্প্রাণনের মণকে 
সমর্থন করে না। 

যে আধুনিক য়কোপীয় যুক্তিবাদের উপর ব্রাঙ্গ সমাজের 
তত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়ছে, তাহাতে কেন প্রকারের অনন্ঠ- 

সাধারণত্বের বা অপ্রাকৃতহের দাবী গ্রাহা হয় না। এই যুক্তিবাদ 

ধর্মসাধনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়! প্বীকার করে, কিন্তু সদগুরুর প্রতিষ্ঠা 

সহ করিতে পারে না। সমাজ গঠনে ও রাষ্ীয় জখবনে এই যুক্তিবাদ 

কেবল গণতন্ত্র ব্যবস্থ(কে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ধর্মসঙ্গত বাবস্থা বলিয়া 

গ্রহণ করে; কিন্তু সমাজপতি বা রাজা ব৷ রাষ্টনারকের আধিপত্য 

গ্রান্থ করে না। ফরাসী বিল্লবের সাম্য মৈত্রী শ্বাধীনতার আদর্শ এই 
সুক্তিবাদের উপরে প্রুতিষ্ঠিত। কেশবচন্দ্রের ধর্সিদ্ধান্ত প্রণমে এই 
যুক্তিবাদকে আশ্রয় করি! প্রতিষ্ঠীত হয়, সত্য; কিন্তু ইহ! সত্বেও তার 
ধর্মপ্রবণ বুদ্ধি প্রথম!বধি এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শকে শ্বল্প- 

বিস্তর ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার 

ছইশ' সাতচল্লিশ 
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নামে যূরেপের ইতিহাসে যে পাঁশবলীলার অভিনয় হইয়াছে তাহা 

স্মরণ করিয়! যাহাতে এই আদর্শ ব্রাঙ্গদমাজে একান্ত প্রতিষ্ঠালাভ ন। 

করে, কেশবচন্ত্র সর্বদ| প্রাণপণে তাঁর চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অতীত হুইতে না হইতে যুরোপীয় 

মনীষীগণের মধ্যেও কেহ কেহ ফরাসী-বিপ্লবের সামাজিক সিদ্ধান্তের 

অসঙ্গতি ও অপূর্ণ প্রত্যক্ষ করিতে আরস্ত করেন। ফরাসী বিপ্লব ষে 
স।ম্যের আদর প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল, তাহাতে সমাজে ব্যক্তিগত 

স্বত্্থার্থের একট। তীব্র প্রতিদবন্দিতাই জাগাইয়। তুলে, কিন্তু এ সকলের 
চিরস্তন বিরোধ নিষ্পত্তির কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। 

ফর।সী বিপ্লব স্বাধীনতার নামে একটা এ্রকান্তিক অনধীনতার ভাবকে 
জাগাইয়া৷ জনসমাককে বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক 

ব্যক্তির সঙ্গে তার সমাজের ও সেই সমাজান্তর্গত অপরাপর ব্যক্তির যে 
নিগুঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে, তাহাকে ফুটাইয়! তুলিয়া সমাঙ্জের ঘন- 
নিবিষ্টত! সাধনের কে।ন পঞ্থা প্রাতষ্ঠা করিতে পারে নাই। আধুনিক 
যুগে প্রাচীনকে ভাঙ্গাই ফরাসী বিপ্লবের বিধিনিষ্গিষ্ট কর্ম ছিল, এই বিপ্লব 

সেই কর্ম সাধন করিয়া যায়) কিন্তু নবধুগের আদর্শের উপযোগী 
করিয়া জনসমাঞ্কে নুতন প্রেমের ও বিশ্বজনীনতার উপরে গড়িয়া তোলা 
তার কাজ ছিল না, সে কাজ ফরাসী-বিপ্রব করিতেও পারে নাই। 

ফরাসী-বিপ্নরবের নিকটে আধুনক সভ্যতা ও সাধনা যে অশোধনীয় 

খণজালে আবদ্ধ তাহ। মুক্তকণে স্বীকার করিয়াও, এইজন্ত ইতালীয় 

মনীষী ম্যাজিনী (১৮৩৫) ফরাশী বিপ্লবের অধিনায়কগণের সাম্য মৈত্রী- 

স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে যথাযোগাভাবে সংশেধিন করিয়া লইয়া, বিশুদ্ধতর 

আস্তিক্যবুদ্ধি-গ্রুতিষিত হিউম্যানিটার (700081105) উপরে, আপনার 
স্বদেশচর্য)| বা ?ব:01581157) কে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই 

উন্নত আদশের উপরেই ম্যাজিনী মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে ষুন ইতালীয় 

ঢুশ' আটচল্লিশ 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

সমাজের বা. ০0 [0915 45500191010) প্রতিষ্ঠা করেন। 

ইহার কিছুকাল পরে ইংরেজ মনীষী কার্লাইল (05811)16) [761০ 
৬/০151910 নামক প্রবন্ধে এক নুতন মহাপুরুষবাদের প্রাতিষ্ঠ। করিয় 

ফরালী৷ বিপ্লবের সাম্যবাদের মূল চিন্তিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে 
চেষ্টা করেন। 

ব্রাঙ্গলমার্ধকে এই বিপ্রবাস্মক যুক্তিবাদ ও সাম্যবাদের প্রভাব হইতে 

রক্ষা! করিবার জন্ত কেশবচন্ত্র আগ্রহ।তিশয় সহকারে কালণইটলের মহ!" 

পুরুষবাদের আ:শ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্ত কালণাইলের মহাপুরুষবার্দেও 
প্রকৃতপক্ষে ধর্মের প্রামাণ্য প্রতিষিত হয় ন! দেখিয়া, তিনি ইহার সঙ্গে 

ইছুদীয় সাধনার ঈরতস্ত্রের ৷ 1089০78০5র মতকে যুক্ত করিয়! দিয়া 
এক নুতন (প্ররিত-মহাপুরুষব।দের প্রতিষ্ঠায় প্রবুন্ত হ'ন। ভ্ভারতবর্ষীয় 

ব্রাঙ্গগমাজের জন্মের কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্র মহাপুরুষ বা! 0168৫ 

117 সম্বন্ধে এক নুদীর্ঘ বক্তুতা প্রদান করেন। এই বক্তু্ঠাতে তিনি 
সর্বাপ্রথমে এই নূতন সিদ্ধান্ত অভিব্ক্ত করেন । এইখানেই প্ররূতপক্ষে, 

্রাঙ্মসমাজের কৃতবিগ্ক য,ক্তিবাদী য্বকদলের সঙ্গে কেশধচন্্রের ও তার 

অনুগত প্রচারকগণের বিরোধ আরস্ত হয়। 

শিবনাথের চরিত্র 

এই বিরোধের হ্ত্রপাত অবধি শিবনাথ কেশবচন্দ্রের গ্রতিপক্ষীয় 
দলের মুখপাত্র ও অগ্রনী হইয়! উঠিতে আবস্ত করেন। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
শিক্ষা শেষ না করিয়া, শিক্ষার্থী অবস্থাতেই, তিনি ত্রাঙ্গনমাজে গ্রবেশ 
করেন। কিস্তৃতার সমসাময়িক কৃতবিস্ভ যবঞ্গণ বেরূপভ্ভাবে কেশব- 

চন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার দ্বার! মুগ্ধ হইয়া 'আত্যস্তিক শ্রদ্থাসহকারে 

তাহার শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, শিবন।থ সেরূপাবে ব্রঙ্ধা- 

সমাজে আসিগ়াছিলেন কি না, সন্দেহ । ফলতঃ যৌবনাবধি শিবনাধের 

দুইশ" উনপঞ্চাশ 



চরিত-চিত্র 

মধ্যে এই আত্যস্তিক শ্রদ্ধার ভাব অল্প ছিল। শিবনাথের পিতা 

ব্রাঙ্মণ-পপ্ডিত হইয়াও অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। আর তীক্ষ- 

বুদ্ধির সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার যোগ এ জগতে বিরল। বিশেষতঃ যেখানে 

এই তীক্ষবুদ্ধির সঙ্গে স্ুরসিকতা বিদ্বমান থাকে, সেখানে শ্রদ্ধা ফটিয়া 

উীবার অবসর প্রায় পায় না। যেমন তার পিতৃচরিত্রে, সেইরপ 
শিবনাপের নিঙ্গের প্রকৃতিতেও একদিকে প্রখর ধীশক্তি ও অন্তদিকে 

উচ্দ্বসিত রলিকতা--এই ছুইই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথম যৌবনে তার 

বিচারশক্তি ও বিদ্রপ-প্রবুন্তি যতট! ফুটিয়াছিল, শ্রদ্ধাশীলতা যে ততটা 

ফুটিয়। উঠে নাই, ইহা বিচিত্র নছে। তার সেকালের প্রবন্ধাদিও 

ইহার সাক্ষ) দান করে। “সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক ন্বর্গীয় ভ্বারকানাথ 
বিস্কাভুষণ মহাশয় শিবনাথের মাতুল ছিলেন। এই সুত্রে ছাত্রাবন্থা 
হইতে “সোমপ্রকাশের' সঙ্গে তারও একট! সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আর 

সে সময়ে “সামপ্রকাশে' শিবনাথের ষে সকল রচন! প্রকাশিত হয়, 

তাহার মধ্যে তার এই যুক্তিগ্রবণতার ও বিদ্রপশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় 

পাওয়। যায়। বঙ্ষিমচন্ত্রের 'বঙ্গদর্শনে'”_ 

“হইতাম যদি আমি যমুনার জল, 
হে প্রাণবল্পভ” 

প্রকাশিত হইলে, “সোম্রকাশে' শিবনাথ তাহার অনুকরণে ষে 

বিজ্রপাত্বক কবিতা লেখেন, তাহাতে তাহার উজ্জল কবিপ্রতিভা ও 

বিদ্রপাশক্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বক্ষিমচন্ত্র, হেমচন্ত্র প্রভৃতি 

সাছিত্যরথীগণ তাহ! পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তার 

আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্বজ্ানী নছেন, ভগবদ্ভক্ত নহেন, 

চিন্তাশীল দার্শনিক নছেন, মুমুক্ষু সাধকও নছেন, কিন্তু অসাধারণ 

শব্সম্পদ্শালী সাহিত্যিক ওন্ুরলিক কবি। এক সময়ে শবযোজনার 
কুশলতাফ় শিবনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান 

ছইশ' পঞ্চাশ 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

অধিকার করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক্ দিয়! বিচার করিলে 

এ বিষয়ে তার সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কিনা লন্দেহ। প্রথমে 

শক্তিশালী লেখক ও স্ুরসিক কবিরূপেই বাঙলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী 

সমাঙ্জে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এষন কি, পরে ত্রাঙ্গ- 

সমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্মচিন্তায় ও কর্মজীবনে তিনি যা, 
কিছু গ্রতিষ্ঠ লাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিক সাহিতাশক্তি ও 
কবিপ্রতিভ!র সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙ্গালার 

আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ জীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা। অনেক 
উচ্চতর স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই। আর ত্রাঙ্ছলমাজে৪ তিনি যে 

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকু্পক্ষে তার বাগ্সিতাশক্ত ও 

সাহিত্য-সম্পরের উপরে গড়িয়। উঠিয়াছে, কোন প্রকারের অনন্- 
সাধারণ সাধনসম্পন্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 

আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, কুচবিহার বিবাহে'পলঙ্গে ধাহার। 

কেশবচন্দ্রের অধিনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়। ব্রাঙ্গমমাজে আবার একট। 

নৃতন দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহার্দের অনেকে, তখন পর্যন্ত 

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই বিশেষভাবে 

আপনাদিগের নুতন ধর্মমজীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষঃও 

এই দলে যোগদান করেন, সত্য; কিন্তু একদিকে কেশবচন্ত্রের 

আপনার শিক্ষার সঙ্গে তাহার এই কার্ধ্ের একান্ত অসঙ্গতি এবং 

অন্যদিকে এই বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের অপর প্রচাপকগণ কেশবচন্জের 
পক্ষ-সমর্থনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাহার অস্তনিহিত 
ওকালতী বুদ্ধিস্থলভ সত্যগোপনের এবং অসত্য-প্রতিষ্টার চেষ্টা, এই ছুই 
মিলিয়া বিজয়কুফ্চের এঁকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও ধর্মনিষ্ঠাতে গুরুতর আঘাত 
করিয়াছিল বলিয়াই তিনি কেশবচন্ত্রকে পরিত্যাগ করেন। আর 

্রা্মসমাজের ধশ্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান্ ও রক্ষণশীল সন্ভ)দিগকে আক করিবার 

দুশ? একায় 



চরিত-চিত্র 

জন্য নৃতন সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ বিজয়কৃষ্ণকে আচার্ধঃপদে বরণ করেন, 
নতুব! প্রকুতপক্ষে তিনি কখন ইহাদিগের ধর্শজীবনের বা কর্মজীবনের 
অধিনেতৃত্ব লাভ করেন নাই। ফলতঃ নূতন সমাজের কর্তৃপক্ষের 
ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের যশের সাহায্যে আপনাদিগের বিদ্রোহীদলের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপ্তি বৃদ্ধি করিতে যতটা উৎসুক ছিলেন তাহার সাধু 
চরিত্রের এবং অলোকনামান্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের আশ্রয়ে নিজেদের 

ধর্্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত ততটা আগ্রহশীল ছিলেন না। এই 
কারণে বি্যয়কৃষ্ণের সাধু চরিত্রের প্রভাব সাধারণ ব্রাঙ্মসমান্গে বদ্ধমূল 

হইবার অবসর পায় নাই এবং তাহার ফলে সমাজের নেতৃবর্গ কিছুদিন 
পরে অত্যন্ত সরাসরিভাবে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের সমাজের 

সর্বপ্রকারের যোগ ছেদন করিতে পারিয়াছিলেন। আর সাধারণ 

্রাঙ্মদমাজে য়্.রোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্থ প্রবল ছিল বলিয়া 

বিশেষ সাধনসম্পদের অধিকারী না হইয়াও কেবল আপনার বিস্যাবুদ্ধি ও 
বাগ্মিতাগুণে শিবনাথ তাহার অধিনায়কত্ব লাভ করেন। 

্রাঙ্গসমাঞ্জে যোগ দিয়াও অনেকে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও 
অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়], আপনাদিগের তত্বসিদ্ধান্তে ও ধরন্্সাধনে এই 

যূক্তিবাদকে স্বল্ল-বিস্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনিও 

তাহা করেন। তাহার অন্গগত শিষ্যমণ্ডুলীও এই যু.ক্তিমার্গ বর্জন 

করিয়৷ এক প্রকারের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্ট৷ করিয়াছেন। 

কিন্ত শিবনাথ প্রথম যৌবনে যে সকল সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়। 

ত্রাঙ্গসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজ পধ্যস্ত তাহার কোন পরিবর্তন 

ব! সংশোধন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার প্রধান কারণ 

এই যে, তাহার অস্তঃগ্রকৃতির মধ্যে এমন একটা যুক্তিপ্রবণতা আছে, 

যাহকে যতই ছাড়াইতে ইচ্ছা করুন ন! কেন, এ পর্য্যন্ত কিছুতে 

ছাড়াইয়৷ উঠিতে পারেন নাই। এই যুক্তিগ্রবণত/ মূলতঃ ইংরেজিতে 

চুইশ' বাহার 



পণ্ডিত শিবন।ণ শাস্ত্রী 

যাহকে 9০০00101510 বা অতি-সন্দেহবাদ বলে, তাহার রূপান্তর 

মাত্র। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের বন্তৃত৷ ও উপদেশাদিতে সর্বদাই যেন 

এই বস্তটা লুকাইয়া থাকে । তিনি অনেক সময় আন্তিকা-বিরোধী 
সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, আর তখন প্রথমে ষণাপীতি 

সে সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও করিয়! থাকেন। কিস্তুত্ার এই সকল 

বক্তৃতায় ও উপদেশে এ সকল বিরোধী সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা যতটা বিশদ 
ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ হয়, তিনি যে ভাবে এ সকলের খণ্ডন করিতে গ্রায়াস 

পান, তাহা সেরূপ বিশদ এবং সদ্যুক্তি বারা সমধিত হইয়। উঠে না। 

এই কারখে তার ধর্োপদেশে যুক্তিবাদী শ্রোতা বা পাঠকের প্র!ণে 
ধর্মের মুল ভিত্তিগুলিকে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া চুরিয় দেয়, সে পরিমাণে 
আবার তাহাকে নুতন করিয়া গড়িয়া তুপিতে পারে না। আর এই 

সাংঘাতিক অপূর্ণত! সত্বেও তার বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে যে কতকট। 
ধর্মের প্রেরণ। জাগাইয়! তুলে ইহা তার অসাধারণ বাগ্িহাশক্তি এবং 
মায়াময়ী কবিকল্পনার ফল। 

কিন্তু ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন গৌরবের হানি হয় না। তত্ব- 
সিন্ধান্ত প্রতিষ্ঠা কিম্বা ভক্তিপন্থা প্রাদর্শন করিবার জন্ত বিধাতাপুরুষু 
তাহাকে স্ষ্টি করেন নাই; করিলে তার অন্তংগ্রকৃতি অন্ত ছাচে গঠিত 

হইত। প্রকৃত ধর্মজীবনের কতকগুলি পূর্ববৃত্ত সাধন আছে । আর মহুধি 
এবং কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সংস্কার-চেষ্টা কঠকটা সন্কুচিত হইয়া 

আসিলে, শাস্ত্রী মহাশয়ই এই সকল পূর্বাবৃত সাধনে ত্রাঙ্গসমাঙ্ছের এবং 

কিয়ংপরিমাণে দেশের সাধারপ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী য্বকদলের 
গুরু হইয়া, তাহাদের ধর্জ্জীবন ও কর্্মজীবনকে ফুটাইয়! তুলিবার 

সাহায্য করিয়াছেন। পর্বপ্রকারের সংস্কার বর্জন কিয় চিত্তগুদ্ধি 

লাভ করিলে, সেই শুদ্ধ চিন্তেই কেবল পরমতত্তের সার্থক অনুগলন সপ্ভব 

হয়। প্রথমে সন্দেহ, পরে বিচারযূক্তি, তার পরে নর্বাশেষে, এই 

হইশ' তিপ্লায় 



চন্রিঠ-চিত্র 

বিচারযক্তির ফলে সত্য গ্রতিষ্ঠ। হইলে, সন্দেহের একান্ত নিরসন হইয়া, 
প্ররুত অন্কা ব! আস্তিক্য-বুদ্ছির সঞ্চার, এই ভাবে প্রকৃত ধর্শজীবনের 

পূর্ববৃত সাধন সমাণ্ড হইয়া থাকে । এই সন্দেহ এজন ধর্মমজীবনের 
প্রথম সোপান ও মূল ভিত্তি। আর একালের অনেক বাঙ্গালী ও 

ভারতবাসী শিবনাথ শাস্ত্রীর শিক্ষাদীক্ষার প্রেরণায় নিজেদের ব্যক্তিগত 

ও সামাজিক জীবনের সর্ববিধ পূর্বসংস্কার বর্জিত হইয়া, সন্দেহ, বিচার, 

প্রনৃতির সাহায্যে ক্রমে গভীর আন্তিক্যবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেকে 

তার নায়কত্তে “না” এর পণ বাহিয়া গিয়া, পরে “ষ্ঠ” এর রাজো যাইয়া 

পৌছিয়াছেন। আর ইহার! ব্রাহ্মদমাঞক্ছে থাকিয়া বা তাহার বাহিরে 

যাইয়!, নিজ নিজ সাধনশক্তির দ্বারা ষে দিকে ও যে পরিমাণে দেশের 
ধর্দজীবন ও কর্মমজীবনকে ফ.টা ইয়া তুলিয়াছেন বা তুলিতেছেন, তার জন্য 

এদেশের বর্তমান সাধনা -কিয়ৎপরিমাণে শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে খণী 

রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। 
মহধির সময়াবধি ব্রাঙ্গলমাজ যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা 

1[70৩0010"এর আদর্শকে ধরিয়া, আমাদিগের আধুনিক আধ্যাত্মিক 

জীবন ও সামাজিক-জীবনকে গড়িয়। তুলিবার সংকল্প করিয়া, দেশের 

বর্তমান এতিহাসিক বিবর্তন আ্োতের মুখে যাইয়! দাড়াইয়াছিলেন, মহ 

কিংবা তার আদি ব্রাঙ্গদম।জ, কেশবচন্ত্র কিংবা তার ভারতবর্ষ'য় ব্রাঙ্গ- 
সমাজ, ইহাদের কেহই শেষ পর্যান্ত সেই লংকল্লের উপরে দৃঢব্রত হইস্া 

দাড়াইয়। থাকিতে পারেন নাই) পারিলে, ব্রাঙ্গদমাজের ভিতর দিয়া, 
দেশের বর্তমান ধর্মীমাংসায় ও কর্মাজীবনে, শিবনাথ শাস্ত্রী কিংব! 

তাহার সাধারণ ব্রাঙ্গলম।জের কোন স্থান হইত না। কিন্তু মহধি এবং 
কেশবচজ্্র উভয়েই, প্রথমে যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়! দেশ- 

প্রচলিত ধর্ম্বকর্প্ুকে বর্জন করেন, সেই যুক্তি ও বিচারের উপরে, 

সর্ব্বিধ ফলাফল ভাবনা-বিরহিত হইয়া, বিশ্বাস ব৷ সাহস ভরে, শেষ 

ছইশ+-চুয়াক্ 



প্ঠ শিবণাথ শান 

পর্যন্ত দাড়াইয়। থাকিতে পারেন নাই। ই"হার! ছুইজনেই স্বদেশের ধশ্মের 

ও সমাজের সনাতন ভিত্তিকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই, তাহার ফলে নিজেদের 

নৃতন সমাজে ধর্মের নামে নাস্তিক[বুদ্ধি ও স্বাধীনতার অজুহাতে স্েচ্ছাতনত্ 

ও অরাজকতার অভ্যুদয় দেখিয়া, একান্থ ভীত হুই্য়।, অযৌক্তিক 

ও কতকটা অসঙ্গত উপায়ে স্বরৃতকর্ম্নের অপরিহার্ধ্য পরিণ।মের 
প্রতিরোধ করিবার চেষ্টায় গ্রাবৃত্ব হুন। মহধির ভাঙার ভিতরে-_তাঁর 

প্রকৃতিতে হিন্দু আস্তিক্যবুদ্ধি ও রক্ষণশীলতার গুণে, কিছুটা সংযম 

বিদ্কমান ছিল। সুতরাং ইনি যে উপায়ে আপনার ক্ধের মন্দ ফলকে 

নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তার মধেযও কতকট। সংযত ভাব ছিল। 

কেশবচন্দ্রের ভাঙার অন্তরালে হিন্দুর আন্তিকাবুদ্ধি ব1 রক্ষণশালতা' ছিল না, 

কিন্তু খৃষ্ীয়ান নন্ কনফ্শিষ্ট-স্বভাব সুলভ অহংবুদ্ধি ও উগ্র সংস্কার-চেষ্টা 

বিগ্কমান ছিল। সুতরাং তার ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার অস্তরালে 

গেরপ কোন সংযত ও সম্রদ্ধ ভাব ছিল না বলিয়া, তিনি যে 

উপায়ে স্বরুতকর্ষের অপরিহার্য পরিণামের প্রাতিরোধ করিতে 

প্রবৃত্ত হন, তাহাঁও উগ্র ও অসংযত হইয়। উঠে। মহুধি এবং 

কেশবচন্দ্র উভয়েই ক্রমে বিশেষ ঈশ্বরামুপ্রাণতার দাবী করিয়া, 

আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাঙ্গধর্শকে একটা বিশেষ ও অতিপ্রা্কত 

প্রার্মীণ্য-মর্ধাদ! দান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহধির এই দাবীর 
অন্তরালে একটা সংহত ও সশ্রক্জ ভাব দেখিতে পাওয়। যায় । নিতান্ত 

অন্তরঙ্গ ও অনুগত শিষ্যগণের নিকটেই গ্রাসঙ্গক্রমে তিনি এই দাবীর 
উল্লেখ করিয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে কখনও প্রকাস্তভাবে ইহার 
প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কেশবচজ্্র অন্তদিকে কেবল এদেশে নয়, 

সমগ্র জগতের সমক্ষে তার অনন্চসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী প্রকাশ 
করিয!ছেন এবং মানবেতিহাসের প্রথমাবধি যুগে মুগে ঈশ্বরপ্রেরিত 
মহাজনের! এই ঈশ্বরানুপ্রাণতার সাহায্যে যেমন যুগধর্ম প্রবর্তিত 

দুইশ' পঞ্চার 



চপ্সিত-চিত্র 

করিয়াছেন, তিনি ও তাহার *প্রেরিত-মগ্ডুলী” সেইরূপ বর্তমান যুগের 
“নববিধানকে” প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন,_নানাদিকে ও নানাভাবে 
এই মত প্রচার করিয়! গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন শান্তর ও পুরাগত 
গুরুপরস্পরাশ্রিত সাধনমার্গ সমূহ অন্রাস্ত নয় বলিয়া! তাহাদের 
প্রামাণ্য-মর্ধাদ] নষ্ট করিয়া, নিজেদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের জন্ত সেই 
মর্ধ্যাদার দাবী করিলে, লোকে তাহা গুনিবে কেন? মহত্ধির এবং 
কেশবচন্দ্রের এই অনন্তসাধারণ ঈশ্বরাহুপ্রাণতার দাবী ব্রাঙ্গসমাজের 
কোন কোন সভ্য স্বীকার করিলেও সাধারণে এ পধ্যস্ত স্বীকৃত 
হয় নাই) কখনও যে হইবে, তারও সম্ভাবন! নাই। স্থুতরাং দেশের 
ধর্দজীবনে ও কর্মজীবনে ব্রা্গসমাজ যে জটিল সমস্তাকে ফুটাইয়া 
তুলিয়াছেন এ পর্যন্ত ব্রাহ্ম আচার্যগণ তার কোন মীমাংসার পথ 
দেখাইতে পারেন নাই। 

তবে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ ব্রা্মগলমাজ যে পরিমাণে এই 
সমশ্ত(কে মীমাংসার দিকে লইয়৷ গিয়াছেন, মহধি কিংবা কেশবচন্দ্র যে 
তাহাও পারেন নাই-জনসমাজের ধঁতিহামসিক শিবর্তনের প্রাচীন 
অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব 
হইবে। ফল যেমন পরিপূর্ণ পতা প্রাপ্ত হইলে, আপনিই গাছ হইতে 
পড়িয়! গিয়া, আবার নৃতন ফসলের সুত্রপাত করে; সেইরূপ যে সকল 
চিন্তা; ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় সমাজমধ্যে কোনও জটিল যুগসমন্তার 
উৎপত্তি হয়, সেই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ -নিঃশেষরূপে ফুটিয়। উঠিয়া 
আপনারাই নিজেদের ভিতরকার সত] ও অসত্য, যুক্তি ও যুক্তাভাস, 
কল্যাণ ও অকল্যাণকে বিশদ করিয়া তুলে এবং তখনই প্রাচীন ও 
প্রচলিতের সঙ্গে নূতন ও অপ্রচলিতের একট! উচ্চতর সামঞ্জস্তের ভূমি 
প্রকাশিত হইয়া, লেই ধুগ-সমন্ড।র প্রন্কত মীমাংসার পথটি দেখাইয়া 
দেয়। এই সকল চিন্তা, ভাব ও আদশ আপনাদের যখাযথ পরিণতি 

হইশ, ছাগ্সা | 



পগ5 শিবশাথ শাস্ত্রী 

লা৪ করিখার পূব, কোনও কোনও দিকে তাহাদের অসঙ্গতি বা 

অমঙ্গল ফল দেখিয়া, যিনিই অকালে কোন ঘুগসমস্ার মীমাংস 

করিতে যাইবেন, তাহার সে মীমাংসা অপূর্ণ বা অযৌক্তিক হইবে, 
ইহ] একরূপ অনিবাধ্য। প্রশ্লট। পরিক্কাররূপে অশ্ডিবপ্ত হইলেই 

০1 তার সহুন্তর সম্ভব হয়। ইংরেজি শেক্ষা। ইংরেজের শাসন, 

যুরোপীক় সাধনার সংম্পশ, এই সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাচীন 

ধর্মঙীবনে ও সমাজজীবনে যে সকল প্রশ্ন জাগাইয়া তুলে, মহধির 
বা কেশবচন্দ্রের কনম্মচেষ্টা সাঙ্গ হইবার পুর্বে, তার সম্যক ও 

সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। স্ৃতর।ং মহষি ব] কেশবচন্দ্র “ এই জটিপ 
প্রশ্নের সছুন্তর দিতে পারেন নাই, ইহা কিছু বিচির শহে। ফল ঠঃ 

কেবল ব্রাঙ্গসমাভ্রে মাচাধ্যগণই যে ইহ|র সছুন্তর দিখাপ শিক্ষক ৮১1 

করেন, তাহ নভে । একদিকে যেমন কেশবচগ্দু, অন্যদিকে দেক্গপ 

দয়ানন্দ স্বামীর আধ্যসমাজ, অল্কট - ব্রাও]াটম্বীর পিওসফা সমাঞ্চ, 

এবং পণ্ডিত শশবর তর্কচুডামণি-প্রমুখ তথাকথিত হিন্দু পুণরুথান- 

কারীগণ, ইহারা সকলেই আধুনিক ঘুরোপীায় ব,ক্ডিবাদ-প্রা ৩ষ্িত 

সম্য মৈত্রী স্বাপীনহার আদশে আমাদের শব্যশিঙ্গিঠ সম. এবং 

তাহাদের শিল্ষাদীক্ষায় ৪ আচার আচরণে কিয়ংপর্পিমাণে সাধাগণ 

জনগণের ভি হরে যে বথেচ্ছাচার ও উচ্ছঙ্খলতা আনিয়া ফেপিঠেছিল, 

তাহ দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়। পড়েন এবং আপন আপন সিদ্ধান্ত ও 

শক্তি অনুসারে এই অভিনব বিপ্লবন্তোতের প্রতিপোধ কপিতে প্রবুহ হন। 

আর বিগত পয়ত্রিশ বংসরের ইতিহাস এই সনুদায় চেষ্ঠা শিচ্ষলতাপ 

সাক্ষাদান করিতেছে। 

আর এই নিক্ষলঠার প্রধান কারণ এই যে, একদিকে আধুশিক 

যুরোপায় সাধনার এবং অন্তদিকে আমাদিশের সনাঠন পন্মের € প্রাচাণ 

সমাজের মূল প্রকৃতি যে কি, এল্্রান ইহ|দের কাঠারে। ভাল করিয় 

দুইশ” সতান্র 
১৭ 



চরি৬-চিত্র 

পরিদ্বুট হয় নাই। কি কেশবচন্দ্র, কি অল্কট্-ব্রাভাটুস্কী, কি শশধর 
তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি, ই'হাদের কেহই দেশের লোক-প্রক্কৃতি, সমাজ- 
প্রকৃতি কিংবা! পুরাগত সভ্যতা ও সাধনার প্রকৃতির উপরে, অথবা 

আমাদের প্রাচীন এঁতিহাসিক বিবর্তন-প্রণালীর সঙ্গে মিলাইয়া, নিজেদের 

মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তীহার। যে পথে 

আমাদের বর্তমান যুগসমস্তার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 

তাহাকে মীমাংসা বল যায় কি না, সন্দেহ। মীমাংসার প্রথমে 

কতকগুলি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মত, সিদ্ধান্ত বা সংস্কার বা প্রতিষ্ঠান 

বিগ্ধমান থাকে । কোনও কারণে এ সকলের সত্য বা কল্যাণকারিতা 

সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদয় হয়। কোনও নৃতন মত বা সিদ্ধান্ত, 
ভাব বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া, তারই প্রেরণায় এ সন্দেহের উৎপত্তি 
হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্ত বিচারের ব1 ষথাযোগ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা 

সমালে!চনার বা ০:1০1507এর আবশ্তক হয়। এই বিচার ক্রমে নুতন 

সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রাচীনের সঙ্গে নতনের বিরোধ-নিম্পত্ির পথ 
দেখাইয়া দেয়। এই পথে যাইয়া পরিণামে চুড়াস্ত মীমাংসার প্রতিষ্ঠা 
হয়। এরূপ মীমাংসার ভন্ত বাদী প্রতিবাদী উদ্ভয় পক্ষেরই সম্যক্ 
জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্তক। কিন্তু কি কেশবচন্ত্র, কি থিওসফী সমাজের 

নেতৃবর্গ, কি তর্কচুড়ামণি প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দু পুনরুদথানকরীগণ, 

ইহাদের কেহই এ জ্ঞান লাভ করেন নাই। স্বদেশের মুল প্রকৃতির 

'এবং বিশেষতঃ ম্বঙ্জাতির এঁতিহ।সিক রিবর্তনের কোন বিশেষ জ্ঞান 
কেশবচন্দ্রের ছিল না। থাকিলে তিনি থুষ্টিয়ানী সিদ্ধান্ত ও যুরোপীয় 
ইতিহাসের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়! বর্তমান ধুগসমস্তার মীমাংসা করিতে 

যাইতেন না। হিন্দু যুগে যুগে, স্বানুভূতি ও শাকের মধ্যে যে সামঞজন্ত 

প্রতিষ্ঠা করিয়। সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির নিত্য বিরোধকে 

মিটাইয়াছে এবং এইরূপে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড ও দেববাদ হইতে ক্রমে 

ছুইশ” আটার 



পগ্ডিত শিবনাথ শাস্টী 

উপনিষদের জ্ঞানকাও ও ব্রঙ্গতত্ব; উপনিষদের জ্ঞানকাও হইতে 
আধ্যাত্মিক কল্পনাভৃষিত পৌরাণিকী ভক্তিপন্তার ভিতর দিয়া, ধর্ম 
ও ধর্মনাধনকে অপূর্বভাবে ফুটাইয়! তুলিয়া, পন্তাবিভাগ ও অধিকারি- 
ভেদের সাহায্যে, আপন ধন্মের অদ্ভূত বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের মধ্যে 
সনাতন বিশ্বধর্থ ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিতেছে,_ কেশবচন্ত্র স্বদেশের 

সাধনার এই এঁতিহাদসিক তন্বটা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। 
তার অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক কল্পনাবলে তিনি যে বিবি যোগপ্রণালীর 

বর্ণনা করেন,* তাহাতে মানবসমাজের ধশ্মের ও সাধনার ইতিহাসের 

সাধারপ বিবর্তন-তত্রটী অতি পরিক্ষাররূপে ব্যক্ত হইয়!ছে, সত্য) কিন্তু 
স্বদেশের সাধনার এঁতিহাসিক বিবর্তনপ্রণীলীর বিচার করিবার সময়, 
কেশবচন্দ্র সমাক্রূপে এই তত্বটা গ্রয়োগ করেন নাই বা অকালে 
দেহত্যাগ করায়, করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফলতঃ একরূপ 

অস্তিমদশায় আসিয়াই তিনি এই যোগ-তত্বটা লাভ করেন। তার 

“নববিধান" ইহার অনেক" পূর্বেই আমাদের বর্তমান যুগসমস্টার 
একট! মীমাংসা! করিয়া বসিয়াছিল। আর সে মীমাংসার প্রতিষ্ঠায়, 

কেশবচন্ত্র স্বদেশের এঁতিহাসিক বিবর্তন-পন্থাকে উপেক্ষা করিয়া, 
বষ্টিয়ানী সিদ্ধান্ত ও থুষ্টিয়ানী অঠিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেন। তার 

প্রেরিত মহাপুরুষ-বাদ ঈশ্বরানু গ্রাণতা-বাদ ও শ্রীদরবার, এই সকলই 
ইছ্দীয় ও খৃষ্টির শাস্ত্র এবং ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। ম্বদেশের শান্তর 
ও সাধনার সঙ্গে এ সকলের কোন সম্পর্ক নাই। আর ইহাই 
কেশবচন্দ্রের মীমাংসা-চেষ্টার নিক্ষলতার কারণ। কেশবচন্ত্রের 

মীমাংসার চেষ্টা যেমন খষ্টিয় শাস্ত্রে ও ঘুরোপীয় ইতিহাসের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাকে যেমন প্রচ্ছর থুষ্টিয়বাদ বল যাইতে পারে? 
ক ০8৪: 06160056, 5960602৬6 8770 00171561581. রি 
+ কেশবচজ্রের “নববিধানের” একট! হিন্দু দিকও আছে, এগানে তার কথা 
বলিতেছি ন।। 

ছুইশ' উনহাট 



চরত-চিও 

সেইরূপ দয়ানন্দ স্বামীর আধ্যপমাজের, অল্কট-ব্লাভটস্বীয় থিওসফীর 

এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি হিন্দুগণের মীমাংসাও বস্ততঃ যুরোপীয় 

যুক্তিবাদ ও জড়বাদের প্রভাবেই একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। অল্কট্- 
বলাভ্যাট্ম্কীর তো কথাই নাই, দয়ানন্দ স্বামী বা তর্কচুড়ামণি মহাশয়ও 
স্বদেশের খষিপস্থা অবলম্বন করিয়া আধুনিক ষ্ুগলমস্তার মীমাংস! 

করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সকল মীমাংস1 প্রকৃতপক্ষে যুরোপীয় 
যুক্তিবাদ ও লৌকিক স্তায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সকল 

অকাল-চেষ্টিত মীমাংসার নিম্ষলতার প্রধান কারণ এই যে, এ সকলে 

যে সমস্তা-ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পর্যস্ত সে সমস্তাটী নিঃশেষ- 

ভাবে ফুটীয়। উঠে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তার সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ 

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই সমস্তাটীকে বিশেষভাবে ফুটাইয়। 

তুলিতে সাহায্য করিয়া, তার মীমাংসার পথ পরিষার করিয়া 

দিয়াছেন। 

মহধি এবং কেশবচন্দ্র শান্ত্র-গুরু-বর্জিত ধর্ষের প্রতিষ্ঠ করিতে 
যাইয়াও, নিজেদের পূর্ববর্জিত সাধন-সম্পদ্-প্রভাবে, আপনাদের 

ধর্্তত্বে বা ধর্মমলাধনে শুদ্ধ স্থানুভূতি ও যমক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সত্য 
স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটাইয়। তুলিতে পারেন নাই। মহত্ি এখং 
কেশবচজ্জ্র উভয়েই যুক্তিবাদের উপরে ধর্থস্থাপন অসম্ভব দেখিয়া, পরে 
নিজেরাই শাস্ত্র-গ্রণেতার ও ঈশ্বরানুপ্রাণিত গুরুর অধিকার গ্রহণ করেন। 

মহর্ধির জীবদ্দশায় তাঁর আদি ব্রাঙ্গসমাজ সকল বিষয়েই তাঁর আনুগত্য 
ত্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পরেও 

নববিধান সমাজ তারই বিধান মানিয়া চলিয়াছেন। এই সমাজে 
গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকৃত না হইলেও, একট! প্রবল পৌরোছিত্য 

প্রতিষ্ঠিত হয়া কিয়ৎপরিমাণে সমাজের ধর্মকে ব্যক্তিত্বাভিমানী 

অনধীনতার আতিশষ৷ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহ। 

ছই'শ যাট 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

অন্বীকার কর! যায় না। আর কেশবচন্্ে শেষ জীবনের শিক্ষার গুণে 

এই দলের ব্রাঙ্গগণ এক প্রকারের শাস্ত্রাহ্গগত্য এবং সাধুভক্তির অনুশীলন 
করিয়৷ তাহাদের ব্রাঙ্গণন্মকে এমন একটা সংযম ও শ্রদ্ধাশীলতার খবর! 

পরিপুষ্ট করিয়াছেন, যাহ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজে কচি 

কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেলেও, সাধারণ সভ্যদিগের মধে] 

দেখা যায় না। একদিকে শিবনাথ শান্ত্রীর মধো কোন প্রকৃতিগত 

বলবতী আন্তিকাবুদ্ধি নাই; অন্যদিকে নববিধান-সমাঙ্জের “£প্ররিত- 

মণ্ডলীর ও ্রীদরবারে'র মত কোন পোৌঁরোহিতে)র প্রতিষ্ঠাও 
সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজে হয় নাই। নববিধান মগুলীর শাস্ত্রান্গত্য ও 

সাধুভক্তিকে সাধারণ ব্রাঙ্গ-সমাজের লভোরা সর্বদ! শ্বল্লবিশ্তর ভীতির 

চক্ষে দেখিয়া! আসিয়ছেন। 

শিবনাথ শাস্ীর ধন্মানুরাগ 

শিবনাথ শ্াস্ত্রীর মধ্যে কোন ম্বাভাবিকী ও বলবতী আন্তিক)- 

বুদ্ধি না থাকলেও, সর্বদা একপ্রকারের ধর্্ান্বরাগ বিগ্কমান ছিল। 

আমাদের দেশে মুমুক্ষুত্ব হইতেই ধর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি হয়। শান্তা 
মহাশয়ের ধর্মান্থরাগ এই জাতীয় কি না, সন্দেহ। ইহাকে বিলাতী 

হাচের ধর্মান্ুরাগ বলিয়া মনে হয়। ইংরেজীতে ইহাকে [২61181933 
ঢ1501)8518570 বলে । এই ধর্মানুরাগ ছুই দিক দিয়! প্রকাশিত হয়। 

একনিকে ইহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধত! রক্ষার জন্ত একটা গভীর 

আগ্রহ থাকে, এবং এই কারণে মিথ্যা কথন, গ্রবঞ্চন।, পরজ্রবাহরণ, 

পরদারগ্রহথণ, প্রনৃতি দুষ্ষর্শ হইতে নিশ্ধুক্ত থাকিবার বাসনার ও 
প্রয়াসের ভিতর দিয় ইহ! ফুটিয়া উঠে। অন্তদিকে লোকহিতেচ্ছ। এবং 
লোক-সেবার চেষ্টাতেও ইহ! প্রকাশিত হর়। এই জাতীয় ধর্মানুরাগের 
সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বা ভগন্তক্তির অপরিহার্চ) বন্বন্ধ নাই। শিবনাথ 

ঢইশ' একহটি 



চরিত-চিত্র 

শান্্ীর ধর্মানুরাগ অনেকট! এই জাতীয় । অন্তদিকে স্বদেশের এবং 

সমগ্র মানবজাতির সুখ ও উন্নতি-কামনা-প্রহুত একট। প্রবল 

কর্মানুরাগও তার জীবনে বেশ ফুটিয়। উঠিয়াছে। জগতের সর্বত্র এই 

সকল উপকরণেই যুক্তিবাদী ধর্ম বা [9079791 [6118101) গড়িয়। উঠে। 

ফলতঃ যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শে আমাদের সেকালের 

ইংরেজি-শিক্ষা. প্রাপ্ত যুবক মণ্ডলীর চিত্ত একেবারে মাতিয়া উঠে, তাহারই 
উপরে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই ধর্ম্মান্তরাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম 

যৌবনাবধিই-কতকট! বৈজিক-নিয়মাধীনে আর কতকট] ইংরেজি 

শিক্ষার প্রভাবে--শিবনাথ শ্শস্ত্রীপ ভিতরে একটা অদম্য অনধীনতার 

ভাব জাগিয়াছিল। ইহার সঙ্গে যুরোপীয় ঝাঝের একটা বলবতী 

মানবহিতৈষাও মিশিয়াছিল। তর প্রকৃতির ভিতরে বালযাবধি এমন 

একট! নিঃস্ব।র৫থত। এবং মহাপ্রাণতা ছিল, যাহ! এই মানবহিতৈষাকে 

বাড়াইয়৷ তুলে। এই অনধীনতার ও মানবহিতৈষার প্রেরণাতে তিনি 

ত্রাঙ্মমাজে প্রবেশ করেন বলিয়া মনে হয়। লোকসেবাই তার ধর্মে 

মূল মন্ত্র ছিল। অনধীনতার ভাব হইতে দেশপ্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্ের 
কর্মবহছল অনুষ্ঠানাদি ও প্রাচীন শান্ত্রগুরুর শাসনকে তিনি বর্জন করেন। 

মানবহিতৈষা হইতে স্বদেশের জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা 
করেন। ফুরোপীয় সাম্যভাবের প্রেরণায়, স্বদেশের ও মানবসমাজের 

হিতকল্লে ধন্ধের ও সমাজের সর্ধপ্রকারের শাসন হইতে মানুষকে মুক্ত 
করিয়া, তার মন্ুঘ্ত্ব বস্তুকে অবাধে ফ.টিয়া উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার 

জন্য, শাস্ত্রী মহাশয়ের যে আত্যনস্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে, 

মহধির কিন্বা কেশবচন্ত্রের মধ্যে তাহা দেখ! যায় নাই। তথাকথিত 
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপরে পরিবারের ও সমাজের সর্ববিধ সন্বন্ধকে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজের সংস্কার সাধনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজাম্বত্বের 

সন্্রপারণে, এক লময়ে শিবনা শাস্ত্রী ফরাসী বিপ্লবের অধিনায়কগণের 

দুইশ" বাধটি 



শণ্ডিত শিবনাথ শাস্ী 

শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রভাব, 
ভলটেয়ার, রশে! প্রভৃতি ফরাসীয় চিন্তানায়কগণের শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর 

দিয়৷ সাক্ষাৎভাবে শিবনাথ শাস্ত্রী ব তার সহযোগী ব্রাঙ্গগণের উপরে 

আসিয়া পড়ে নাই। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তিবাদী থুষ্টায়ান 

সম্প্রদায়ের আচার্য/গণের শিক্ষা-দীক্ষা! হইতে আমাদের ব্রঙগসমাজ 

মুরোপীয় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার উদ্দীপন! লাভ করেন। আর ইহু'দের 
মধে ইংলগ্ডের ফ্রাঙ্জেল নিউম্যান্ এবং আমেরিকার পিওডে!র পার্কারের 

সঙ্গেই ব্রাঙ্গলমাজের সর্বাপেক্ষ৷ ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। শিধনাথ 

শাস্ত্রীর প্রথম যৌবনকলে পার্কারই ব্র।ঙগলমাজের যুক্তিবাদী যুবকদলের 

প্রধান শিক্ষাগুর হুইয়াছিলেন। কিন্তু যে দাশনিক ভিত্বির উপরে 
পার্কারের ধর্ধ-নিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা! হয়, তার ভার তবামী শিষ্ঞগণ মে তত্বকে 

ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন কি না সন্দেহের কথা । শিবনাথ শাস্ত্রী 

প্রভৃতি পার্কারের দুর্দমনীয় অনধীনা প্রবৃত্তি এবং উদার ও বিশ্বজনীন 

মানব-প্রেমের উদ্দীপনাই কতকট। লাভ করেন, কিন্তু পার্কারের তত্বজ্ঞান 

ব৷ ভক্তিভাব লাভ করিয়াছিলেন কি না, বল! সহঙ্গ নয়। 

ফলত; সাধারণ ব্রাঙ্গদমাছের নেতৃপদে বুত হইবার পূর্বে শাস্ত্রী 
মহাশয়ের ধর্মাজীবন অপেক্ষা কশ্মোৎসাহই বেশী ফ.টিয়া উঠিয়াছিল। 

উপাসনাদি অন্থরঙ্গ ধর্খকর্থে তার যতটা উৎসাহ ও নিষ্ঠ। ছিল, 

সমাজ-সংহ্বারে তখন যে তদপেক্ষা অনেক বেশী শাগ্রহ ছিল, ইহ! 

অস্বীকার করা অসম্ভব। এ সময়ে তিশি উপাসন|-প্রর্থনাদি 

ব্রাহ্মধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনকেও যে লৌকিক ন্তায়ের বিশুদ্ধ তর্কযুক্তিয় 

ক্টিপাথরে কবিতেছিলেন, তার সম্পাদিত “সমদর্শীশই ইহার সাক্ষী। 
ক্রমে সাধারণ ব্রাঙ্গঘমাজের আচাধ্য পদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইলে, 

শিত্নাথ শাস্ত্রী বিবেক বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিতে 
আরম্ভ করেন বটে, কিন্ত এ সকল কটা যে তার ভিতরকার 
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সাঁধনাভিজ্ঞতা হইতে ফ.টিা উঠিয়াছে, আর কতটা! যে ব্রাঙ্ষসমাক্ছের 
বাহিরের অবস্থার পরিবর্তনের ফল, ইহাও বল! সহঙ্জ নয়। আর এ 
সকল সত্বেও শিবনাথ শান্ত্রীর জীবনে ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়াস 

অপেক্ষা! বাহিরের সমাজ-সংস্কারাদি সাধনের প্রয়াল ষে সর্ধদ] বলবত্বর 

হইয়া! আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। 
ফলতঃ শিবনাথ শাস্ত্রী প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বস্তগুলি তার ব্রাঙ্গসমাজ্র 

প্রচারকার্যের ভিতর দিয়া আজি পর্যন্ত ভাল করিয়। ফটিয়! উঠিবার 
অবসর পাইয়াছে বশিয়া বোধ হয় না। শিবনাথ শাস্ত্রী কবি। রসানুভূতি 
কবিপ্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। রাসগ্রাহিতা ও ভোগলিগ্সা শিবনাথ শাস্ত্রীর 

মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিগ্তমান রহিয়াছে। আর এই ছুই বস্ত তার 

প্রচারক-জীবনের বন্ধনে পড়িয়া বুল পরিমাণে স্কুচিত ও বিকৃতি প্রাপ্ত 

হুইয়াছে। কেশবচন্ত্রের ভার তবর্ষীয় ব্রাঙ্গমমাজে শিবনাথের চরিত্রের যে 

দিকটা ফ.টিয়া৷ উঠিতেছিল, সাধারণ ব্রাঙ্মমমাজের নেতৃত্ব ভার পাইয়া, 
তাহ! ক্রমে শুকাইয়া যাইতে আরম্ত করে। সত্য.সন্ধিৎসাই সে সময়ে 

শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই সত্য-সন্ধিংস] 
যুক্তিবাদের সাধারণ লক্ষণ। প্রাচীন কি নূতন কোন প্রকারের বন্ধন 
যুক্তিবাদ সহা করিতে পারে না। যুক্তিবাদ সত্যের সন্ধানে যাইয়া! ভূল 
ভ্রান্তি যাই করুক না কেন, কখনও লোকা'হুর্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। 

গায়ডিণে ক্রণো গীভৃতি মুরোপীয় যুক্তিবাদিগণ সতোর সন্ধানে ব 

প্রচারে প্রাচীন শাস্ত্র বা গ্রচলিত পৌরোহিত্য কোনও কিছুর মুখাপেক্ষা 
করেন নাই বলিয়া, সেখানে যুক্তিবাদ এতট৷ প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে । শিবনাথও এক সময় সত্যের সন্ধানে যাইয়া আপনার 

বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া! চলিতেন। প্রাচীন সমাজের 
আঙ্গ্গত্য পরিহার করিয়! তিনি কিছুতে নূতন সমাজের প্রচার- 

মণ্ডলীর বা আচার্যের মম্ুগতা স্বীকার করেন নাই। আর এইজন্ 
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নূতন সমাক্ের কতৃপক্ষীযদের হাতে শিবনাথকে অশেষপ্রকারের 

নির্যাতন এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল । এই গিগ্রহ-নির্যযাঙনে 

শিবনাথ শান্ত্রীর চরিত্রের শক্তি ও সৌরভ যতটা ফুটিয়/ছিল, সাধারণ 

ত্রাঙ্গমাজের নেতৃপদে বৃত হইয়া তাহ! হয় নাই। বরং এই অভিনব 

দায়িত্বভার তাহার আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাকে নান! দিকে চাশিয়া 

রাখিয়া, তাহার মূল চরিত্র সম্যকরূপে ফুটিয়! উঠিবার ব্যাথাতই 

জম্মাইয়াছে। 
যোগ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্মের অস্তরঙ্গ সাধনের শক্কি ও সরঞ্জাম শিবনাথ 

শীন্্রীর মধ্যে কখনই বেশী ছিল না, এখনও নাই। ফলাফল-বিচার- 

বিরহিত সত্যসদ্ধিৎসা, ছুর্দমনীয় অনধীনতা প্রবৃতি, অকৃত্রিম লোঁক- 

হিতৈষ! এবং প্রগাঢ় স্বদেশান্নরাগ,_-এ সকলই শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রকৃতির 

নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এই সকলের জন্ত তিনি প্রথম জীবনে ব্রাঙ্গ- 

সমাজের ও দেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদারমঠি যুবকদলের 
উপরে এতট! প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়ছিলেন। ব্রাহ্ধমাজের 

ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্সাধনকে সর্বাপ্রকারের অতিপ্রাঞ্তত্ব ও অতিলৌকিকণ্ব 

হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তার সম্পাদিত "লমদর্শী” 
যতটা চেষ্ট। করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্ট। হয় নাই। 

কেশবচন্দ্র যখন ক্রমে একটা কল্পিত যোগ-বৈরাগে;র আদর্শের অনুসরণ 

করিতে যাইয়। ত্রাঙ্গধন্মের সরল ও সোঙ্গ। ভাবগুলিকে স্বল্পবিস্তর জটিল ও 

কৃত্রিম করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠাহার নৃতন শিক্ষারদীক্ষার প্রভাবে ব্রাঙ্গ- 
সমাজে যখন সংসার-ধর্মের সহজ ভাবগুলি একট! কৃত্রিম পার” 

লৌকিকতার প্রভাবে অ্রিয়মাণ হইতে আরম্ত করে, পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনে ব্রাঙ্গদমাজ প্রথমে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার- 

বুদ্ধির চেষ্ট! করিতেছিলেন, কেশবচন্ত্র যখন আপনিই কেবল লে আদর্শ 
তুষ্ট হইয়! পড়িলেন না, কিন্তু প্রকাশ্ঠভাবে তাহাকে হীন বলিয়। প্রচার 
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করিতে আরস্ঘ করিলেন, তখন শিবনাথই ব্রঙ্গসমাজের সে আদি কালের 

'অনধীনতা-ধর্দের পুরোহিত ও রক্ষক হইয়া, তাহাকে প্রাণপণে বাচাইয়। 
রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মদমাজে অবরোধপ্রথা তুলিবার চেষ্টায় 
রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাঙ্মগণের মধ্যে যখন বিরোধ বাঁধিয়! উঠিলঃ তখন 

শিবনাথই এই উন্নতিশীলদের অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ-নিবারণ, 
বিধবাবিবাহ-প্রচলন, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন, এ সকল বিষয়ে 

শিবনাথই তখন বাংলার সমাজ-সংস্কার প্রয়াসী যুবকদলের নেত! হইয়। 
উঠিতেছিলেন। আর সর্বোপরি তিনিই, রাজ! রামমোহন রায়ের পরে, 

্রঙ্গধর্ম্মে একট! উদার ও প্রবল স্বদেশপ্রেমেরও সঞ্চার করিতে চেষ্ট! 

করেন। ব্রাঙ্গঘমাজ একরপ প্রথমাবধি যে সার্বজনীন অনধীনতার 

আদর্শের অন্গুলরণ করিয়া চপিতেছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ষে ভাবে ও যে 

পরিমাণে সেই আদর্শটাকে এক সময়ে ধরিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কি 

কেশবচন্ত্র ইহাদের কেহই তাহা করেন নাই ব! পারেন নাই । 

শিবনাথ শাস্ধ্ীর স্দেশহিতৈষা 

দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসাধনে এবং কেশবচন্ত্র পারিবারিক জীবনে মুখ্যভাবে 

সার্বজনীন অনধীনতার আদর্শকে ফুটাইয়! তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্ত 

শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্বগ্রথমে ইহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করিবার 

জন্ত লালায়িত হন। এই জনতা শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাঙ্গধর্ম্ণে একটা 

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণ।ও জাগিয়। উঠিতে আরম্ভ করে। মহধির বা 
ব্ঙ্ম'নন্দের মধ্যে এ বস্ত এতট! পরিশ্ফুটভাবে কখনও প্রকাশ পায় নাই। 
এই জন্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম জীবনে তার ধর্মজীবন ও কর্্ম- 

জীবনের মধো একট! সঙ্গতি ও শক্তি ফুটিয়! উঠিয়াছিল। কেশবচন্ত্রের 
অলৌকিক বাগ্সিগ্রতিভার ফলে, তার ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে, এমন কি 
তার দৈনন্দিন চালচলনেও একটা নটম্বভাবস্থলভ কৃত্রিমতা বিস্ভমান 
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ছিল। এই 'নাটুকে' ভাবটী শিবনাথ শান্রীর মধ্যে এক সময়ে একেবারে 

ছিল না বলিয়া, গভীরতর আধ্যাত্মিক জীবনলাভ না করিয়াও, তিনি 

অনেক সরল ধর্মপিপাস্থ লোকেরও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা! লাভ করিয়ছিলেন। 

দ্বেবেন্্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই অভিজাত বংশের ছিলেন। জীবনব]।পী 
ধর্মসাধন এবং ধর্মচচ্চ। ইহাদের এই আভিজাত্-অভিমান নষ্ট করিতে 

পারে নাই। কিন্তু শিবনাথ শান্ত্রীর আভিজাতের কোন দাবীও 

ছিল না) আর তার প্রক্কতির ভিতরে এক লময়ে একট। এঁকাস্তিক 
নিরহঙ্কারের ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়!, তিনি বাঙ্গলা সমাজে নানাদিকে 

বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিতে আরস্ত করিলেও, কখনও কোনরূপ 
শ্রেষ্ত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া উঠেন নাই। আযৌবন তীহ।কে সাধারণের 

পূজারী রূপেই আমর! দেখিয়া আপিয়াছি। আর এই গণতন্ত্রতার 

আদর্শ তাহার ধর্মজীবনের ও কর্মজীবনের সকল বিভাগ অধিকার 

করিয়াছিল বলিয়া, যে স্বদেশ-গ্রীতি মহধির বা ব্রঙ্গানন্দের ধর্মজীবনে 

প্রকাশিত হয় নাই,--শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে তাহ! বিশদরূপে ফুটিয়া 
উঠিয়ীছিল । কেশবচন্তর ব্র্মোপাসনা কালে সমুদয় জগতের কল্যাণের 

জন্য প্রার্থনা করিতেন। আর এই রাতিটি তিনি কিয়ৎপরিমাণে 
সম্ভবতঃ ইংলগ্ডের খুষ্টীয় সজ্বের (01800101791 777818770) উপসনা- 

পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিয়ছিলেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীই সর্বপ্রথম 

স্বদেশের কল্যাণের জন্ত ভগবানের নিকটে প্রার্থনা! করিবার রীতি 

ব্রদ্ষোপাসনাতে প্রবস্তিত করেন। মহধির আদি ব্রাঙ্ছলমাজের কিনব 
কেশবচন্দ্রের ভ।রতবর্ষীয় ব্রঙ্গসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে স্বদেশ-্রেমোঙ্গীপক 
কোন সঙ্গীত দেখিয়াছি বলিয়! মনে হয় না। শিবনাথ শ্ত্রীই গ্রথমে-- 

তব পদে লই শরণ। 

আধ্যদের প্রিয়ভূমি। সাধের ভারঙভৃমি, 
অবসর আছে, অচেতন হে। 

দুইশ" পাতষট 



চরিত-চিত্র 

একবার দয়া করি, তোল করে ধরি, 

দুর্দশা আধার তার কর হে মোচন। 

কোটী কোটা নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি, 
অন্তর্য।মি জানিছ সে সব হে 

তাই গ্রাণ কাদে, ক্ষম অপরাধে, 

অসাড় শরীরে পুনঃ দেও হে চেতন । 

কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন, 

রূপা করি আনিলে সুদিন হে; 

সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে, 

সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন। 

এই শ্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক গান ব্রঙ্গসঙ্গীত ভুক্ত করিয়া দেন। 
কুচবিহার বিবাহের কিছুকাল পূর্বে শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্ভালরের কতিপয় শিক্ষার্থী যুবককে লইয়৷ একটি নৃতন কর্মাদল 
গড়িবার চেষ্টা করেন। এই দলটীকে তিনি যে আদর্শে গঠন 
করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তরের সতাভাব ও 

আদর্শ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়! উঠিয়াছিল। ম্বদেশপ্রীতিই এই দলগঠনের 
মূল প্রেরণা ছিল। এই ম্বদেশগ্রীতির ভিতর দিয়াই শিবনাথ 
শান্ত্রীর সে সময়ের ধর্ঘভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, 

সামাজিক ন্বাধীনত1, পারিবারিক স্বাধীনতা--যুক্তিবাদী ধর্মের 

সর্বাহ্গীন অনধীনতার আদর্শটাকে ফুটাইয়া তোলাই শিবনাথ 
শান্্রীর এই কর্্ীদল গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। কি দেবেন্ত্রনাথের 

আদি ব্রাঙ্গলমাজে, কি কেশবচন্ত্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মলমমাজে, কোথাও 
এইরূপ সর্ধাঙ্গীনভাবে এই অনধীনতার আদর্শ টাকে ফুটাইয়া তুলিবার 
চেষ্টা হয় নাই। ফলতঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ভিন্ন ব্রাঙ্গলমাজের আর কোন 
লোকপ্রসিদ্ধ চিন্তনায়ক বা! কর্মনায়ক ব্রাঙ্গধর্থের এই নিজস্ব আদর্শটাকে 

ছইশ"' আটবটি 



পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 

এমনভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অতএব এক দিক দিয়! 

দেখিতে গেলে, শিবনাথ শান্ত্রীর মধ্যে এক সময়ে ব্রাঙ্গধর্থের মুল ভাব ও 

আদর্শগুলি যতটা! পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, মহধি কিঘ্বা কেশব- 
চন্দ্রের মধ্যে তাহ! করে নাই। মহধি এই ধর্মের বীঞ্জমাত্র বপন করেন। 

কেশবচন্্র এই বীজকে কতকটা! ফ.টাইয়! তুলিয়া, আবার আপনার 

হাতেই তাহাকে চাপিয়া নষ্ট করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীই এক সময়ে 
ইহাকে পরিস্দুট ও পরিপকভাবে ফটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। 
ব্রাহ্গদমাজের ইতিহাসে ইহাই তার জীবনের ও ক্খের বিশেষত্ব 

কিন্তু আত্যস্তিকভাবে এই আদশটাকে লোকচরিত্রে ও সমাজ-জীবনে 

ফ.টাইয়া তুলিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একান্তরূপে তার নিপ্গের 
প্রকৃতির উপরে ছাড়িয়। দিতে হয়। অনধীন হার আদশের চরম পরিণতি 

দার্শনিক অরাজকতায়। ঘুরোপে এই ব্যক্তিত্বাতিমানী অনধীনতার বা 
[131৮1091150 ঢ:220০70এর আদর্শ ক্রমে এইরূপে এই দার্শনিক 

অরাজকতাতে বা ঢ01109300171081 /17810181510এতে যাইয়া 

পৌছ।ইয়াছে। আপনার যুক্তির সুত্রটী ধরিয়া! চলিলে, শিবনাথ শাস্ত্রীকে 

এবং তার সাধারণ ব্রহ্গসমাজকে পরিণামে এইখানেই যাইর। উপস্থিত 

হইতে হইত। আর ই"হারা যে এতটা দূর পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই, 
তাহাতে ইহাদের কাহারই যে একাস্ত কল]প হইয়াছে, এমনও বল! 

যায় না। 

কারণ, এ জগতে মানুষ বিশ্বাসভরে, অনন্তচিত হইয়া, ফলাফল- 

বিচার পরিহার-পূর্ববক, যে কোন সিদ্ধান্ত বা পন্থাকে ধরিয়াই চলিতে 
আরম্ভ করুক ন] কেন, সেই সিদ্ধান্ত বা! সেই পস্থাকে আশ্রয় করিয়াই, 
ক্রমে পরমতন্বে ও চরম-গতিতে যাইয়। পৌছাইতে পারে৷ যুক্তিবাদী 

ধর্মও এইজন্ত,। আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিরা ৮লিতে পারিলে, 

পরিণামে যাইয়া পরমবস্্ব লাভ করিয়া থাকে । আর সাধনের বন্ধ-পথের 

হুইশ' উনসত্তর 



চরিত-চিত্র 

আকন্মিক ও মারিক ভয়বিভীষিকার ছার! বিক্ষিপ্ত না হইয়া, ব্রাঙ্ষদমাজ 
একাস্ত নির্ভর ও নিষ্ঠা সহকারে, নিজের সিদ্ধান্তকে আকড়িয়! ধরিতে 
পরে নাই বলিয়াই, এমন ভাবে নিশ্ষলত! লাভ করিতেছে। 

সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের জন্মের পূর্বে শিবনাথ শাস্ত্রী যে বিশ্বস্ততা 
সহকারে আপনার নিজস্ব প্রকৃতির অগ্সরণ করিয়৷ চলিতেছিলেন, এই 

নৃতন সমাজের নেতৃপদের গুরু দারিত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া ক্রমে সে পথ 

পরিত্যাগ করিয়! গিয়াছেন। আর এই জন্যই, ভয়াবহু পরধর্ষের চাপে, 

অ1পনার অস্তঃপ্রকৃতিকে অযথ! নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়া শিবনাথ 

শান্ত্রী নিজের জীবনেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই, আর 

তাহার সমাঙ্গকেও আন্স-চরিতার্থতা লাভে সাহাষ্য করিতে পারেন নাই। 

ই” সঙ 



রবীন্দ্রনাথ 

রবীন্্র-সন্বর্দন।- একদিক 

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা! করিয়া, বান্নালী আজ আপনাকেই লোক 

সমক্ষে সম্বব্ধিত করিয়াছে । কোনে জাতির যখন আত্ম ভগ্তের উদয় 

হয়, তখন তারা এইকূপ করিয়া! আপনাদের সমাজের মহৎ লোকদিগের 

মহত্বের সমাদর করিয়া, পরোক্ষভাবে আপনাদিগকে বাড়াইয়৷ তুলে। 

যে গুণের আদর জানে না, সে আপনিও গুণহীন হইয়। পড়িয়া! থাকে। 

যে যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্বর্ধনা! করিতে ধৃষ্টিত হয়, সে আপানও 

যোগ্যতা-ত্রষ্ট হইয়া! রহে। বাঙ্গালী একদিন গুণীর আদর ভুলিয়া 
গিয়াছিল। যোগোর সম্বর্ধনা যে সমাজের একটা প্রধান কর্তব্য 
বাঙ্ললার সমাজ একদিন এ বিধানকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। 

মধুস্দন ও হেমচন্ধ্ের অন্ত্যলীলা তার সাক্ষী । কিন্তু বাঙ্গলার সে জাত্ম- 

বিশ্বৃতি ক্রমে ঘুটিয়া! যাইতেছে । এই কয় বরে ত'র অনেক প্রমাণ 
পাওয়া! গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সম্ঘর্ধনাও তারই গ্রমাণ। 

রবীন্দ্র-সম্বদ্ধনা--আর একদিক 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আপনার প্রতিভা-বলেই এইরূপ সমৃদ্ধ রাজ্লিক 
সম্বর্ধন। পাইয়াছেন, একেবারে এত বড় কথাটা বলিতেও সঙ্কোচ হয়। 

সরম্বতীর বরপুত্র হইয়াও, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর কোমল অস্কেই ভূমিষ্ঠ হন। 
আজীবন তিনি সেই সম্পদের মধোই লালিত-পালিত, সেবিচবন্ধিত 

হইয়। আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি বা মনীষী নহেন। তিনি 

ছুইশ' একাতর 



৮রিঞ-চিত্র 

পপ্রিম্স” দ্বারক1ন।থ ঠাকুরের পোল্র, মহধি দেবেন্দ্রনাপ গাকুদের পুত্র । 

কলিকানার প্রসিদ্ধ দণী ঠাকুর বশের কুল-প্রদীপ ৷ বাঙ্গলার বুনিয়াদী 

ও ইংরেঙের বানানে রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তার পরিবার-পরিজ্নের ঘনিষ্ঠ 

সন্বন্ধ। হার কুলের গৌরব ও ধনের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক 

কবি-প্রতিঙার সঙ্গে মিলি হইয়। স্বর্ণ-সোহাগা থেগ সম্পাদন করিয়াছে। 

এরূপ যোগাযোগ সংসারে বিরল। এষ্ট ছুভযোগ না হইলে আজ 

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার দ্বার] যে সমারোহ সহকারে সম্বদ্ধিত হইয়াছেন, 

সেরূপ ভাবে সন্বদ্ধিঠ হইঠেন কি ন! সন্দেহের কথা। 

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের 'অগৌরবের কথা কিছু নাই। যেখানেই নানা 
ভবের, নান] চরিত্রের, নানাবিধ শিঙ্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নানা লোকে সমবেত 

হইয়া একসঙ্গে কোনে। পুঙ্গ-অচ্চনার আয়োজন করে, সেখানে এরূপ 

ভাবের খিচুডী প।কিয়! যাইবেই যাইখে। এ ক্ষেত্রে কখনো সকলে এক 
ভাবাপন্ন হইয়া আসে না। কেহ বা অচ্চিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া আসে, 

কেহ বা তার গুণে বশ হইয়া আসে, কেহ বাস্বার্থের সন্ধানে, কেহ বা 

পরমার্থের অন্বেষণে আসে । আর কেহ বা সম্পূর্ণপেই উদাসান ও 

উদ্দেস্তবিহীন ভাবে, শুধু বঞ্জের জনতা বুদ্ধি করিবার ক্ুন্ট পুজা স্থানে 

আসিয়৷ ভিড় করিয়া দীড়ায়। কিন্তু এই সকলের দ্বারা উপাসকের 

অধিকারই জ্ঞাপিত হয়। উপাসকের ক্ষুদ্রতার দ্বার! কুত্রাপি উপাস্তের 
যোগ্যতার কোনো হানি হয় শু । যিনি যে ভাবেই রবীন্দু-সন্বদ্ধনায় যোগ 

দিন না কেন, তার ভাব ত্াহাকেই কেবল ক্ষুদ্র ব মহৎ করিয়াছে, 

তদ্বারা রবীন্দ্রনাথের যোগতার কিছুই হ্বাস-বৃদ্ধি হয় নাই। এ যোগ্যত। 
রবীন্দ্রনাথের কুলের নহে । এ যোগাতা তার কৌলিক ধনমধ্যাদাগ 

নহে। এযোগ/তা তার অলৌকিক কবি-প্রতিভার। তার পৈত্রিক 

কুল ও ধনের সঙ্গে রবীন্তরণাথের এই কবি-গ্রাতিভার এরূপ মণিকঞ্চন 

যোগ না থাকিলে, বাঙ্গালী হয় ত আঙ্জ এইভাবে তার সে শুদ্ধ সান্তিকী 

ছুইশ' বাহাত্বর 
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যোগ্যতার সম্বর্ধনা করিত না। কিন্তু তাহাতে কেবল আমদের হীনতা 

প্রকাশিত হইত, রবীন্ত্র-গ্রতিভার অযোগ)তা। প্রমাণিত হইত না । 

বাংল! সাহিত্যে ও বাঙ্গালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ 

ংলা-ভাষ! ও রাংলা-সাহিতযকে ধাহার! এই কালে অভূতপূর্ব 
শ্ীসম্পদে বিভৃষিত করিয়াছেন ) বাঙ্গালীর জ্ঞান ও বাঙ্গালীর ভণ্তি'কে, 
বাঙ্গালীর আদর্শ ও বাঙ্গালীর আশাকে, বাঙ্গালীর ধর্ম ও বাগালীর 

কর্শকে ধাহার! ইদানীন্তনকালে. নান! প্রকারে ফুটাইয়! ও বাড়াইয়া 

তুলিয়াছেন ; রবীন্দ্রনাথ যে তাহাদের অগ্রণীদলতুক্ত এ কথ। কেহ 

অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাক্তার যেমন শব-ব্বচ্ছেদ করিয়া 

শারীরতত্বয অধ্যয়ন করেন, সাহিত্য-সমালোচক যদি সেই প্রণালীতে 

রবীন্রনাথের চিত্তের ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে আরম্ত করেন, তবে 

এদিক ওদিক দিয়! অপুর্ণত৷ খু'গিয়া পাইবেন, জানি । বাংলার 
অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের তুলনায় রবীন্ত্রের প্রতিভার লমালোচন। 

করিলে, তিনি তাহাদের চাইতে কোথায় বড় বা কোথায় ছোট, এ 

সকল কথা লইন! তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে, ইহাও মানি। বাংল! 
গঞ্ভে রবীন্নাথের দান কতটা ও স্থান কোথার, এ প্রশ্ন লইয়াও মতভেদ 

হুইতে পারে, স্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথের ধর্শের সাধনা ও সমাজের 
আদর্শ সর্ববাদীসম্মত হওয়া সপ্তব নহে; এ সকল মতান্তর অনিবার্ধ)। 

কিন্ত এ সকল খণ্ডত! দ্বার। কেনে মহিয়সী প্রতিভার বিচার-বিবেচন। 

হয় না, হইতে পারে না। কোনে কিছুর সত্যকে তার আংশিকতার 
মধ্যে খুঁজিয। পাওয়! যায় না । রূপের যাচাই করিতে হইলে তাহাকে 
সমগ্রভাবে দেখিতে হয়, ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে সত্য দেখ! হয় ন1। 

রূপ বস্তটা সমগ্রেই থাকে, একত্বেই বিরাজ করে, খণ্ডে খণ্ডে পৃথক 

ভাবে তাহাকে পাওর়। যায না) নাক, কাণ, চোক, ছাত, পা, কটি, চুল, 
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রং এ সকল খুঁটিন|টি ধরিলে প্রকৃত রূপের পরিচয় পওয়] ষায় না, তার 
ঠিক মূল্য নির্ধারণও সম্ভব হয় না। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষীদিগের 
অলৌকিক প্রতিার বিচারও সেইরূপ সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই 
করিতে হয়। টুকরা টুক্রা করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া ওজন 
করিতে গেলে, সত্যিকার বস্তট। যেকি ও কত বড়, তার সন্ধান পাওয়! 

সম্ভব হয় না। ধাহার! খুঁটিনাটি ধরিয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার- 

অ।লোচন! করিতে যাইবেন, তাহার। কর্দাপি সে প্রতিভার সম্যক পরিচয় 

পাইতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথ কবি। রবান্দ্রনাথ শক্তিশালী 
লেখক। রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক | জাতীয় জীবনের বিশাল" 

কর্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ধন্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। এই ত্রিশ বৎসর 

কাল, তাহার অলোকসামান্ত প্রতিভ! জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে 

আত্মগ্রকাশের ও আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে। খু কুটিল ভাবে, 
তির্ধ্যক গতিতে, তাহার জীবন ও কর্মজোত এই পঞ্চাশ বংলর কাল এক 

নিত্য লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে । তিনি নান! সময়ে নানা কথ ক হিয়াছেন ) 

নানা মত প্রচার করিয়াছেন; নন! আদশের অনুলরণ করিয়াছেন? 

অপচ তার জীবনে ও চিন্তার, ভাবে ও কর্ধে, এই লকল বিভিন্ন আদর্শ 

ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয় যাহ সর্কদ। আত্মগ্রকশের গ্রয়াস পাইয়াছে, সে 

বস্ত এক, বহু নহে । সেবস্তর রূপ অনেক, কিন্তুম্বরূপ এক। সেই 
স্বরূপেই রবীন্দ্র প্রতিভার গ্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভ্ভাকে বুঝিতে 

হইলে, সর্ববাদৌ তার এই ডিতরকার স্বরূপটিকে ধরিতে হুইবে। 

রবীন্দ্রন!থের স্বরূপ 

আর আপনার স্বরণে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানীও নহেন, কর্খ্রীও নছেন, 
কিন্তু কবি। এই কবি বস্তু ষে কি, তাহ! দেখিলে চেনা যার, কিন্ত মুখে 

বঁলয়। বোঝান সহজ নহে । রসায্মক বাক্যকে কাব্য বলা বাইতেও ব 
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পারে, কিন্তু রসাত্মক বাক্যরচন।য় নিপুণতা থাকিলেও, কেহ সত্য সত্য 

কবি নাও হইতে পারেন। চোখে যাহা দেখা বায় না, তাছাই দেখা; 

কাণে যাহু1 শোন! যায় না, তাহাই শোনা: যাহা ইন্জিয়গ্রাত্যক্ষ নহে, 
তাহারই প্রত্যক্ষ লাভ কর, আর এ সকল অতীন্দ্রি় বিষয়কে প্রত্যক্ষ 

করির়! ইন্দ্রিযপ্রত্যক্ষ রূপরসের সঙ্গে তাহাদিগকে মিলাইয়! দিয়া, এক 

অতৃত অদ্ভুত ভাবজগতের স্থ্টি করা, ইহাই কবির সত্যধর্ম। প্রক্কত 

কবি তর্ক করেন না, য্ক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা 

করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুতে সত্য ও সৌন্দধ্য দেখেন, আর 
এই রূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায় আকিয়া লোকসমক্ষে 
ধারণ করেন। এই অতীন্দিয় দৃষ্টি কবির প্রাণ। এই জন্য খাষিদিগের 
স্তায় কবিও দ্রষ্ট1 কিন্তু দার্শনিক নহেন, জ্ঞাত কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। 

দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। 

কবি শুদ্ধ আত্মান্ুভৃতির উপরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন | বিচাখের জন্ট 
চারিদিক দেখ! আবশ্কক। শুদ্ধ অনুভূতির জনতা এই?প সম্যক দর্শন 

নিশ্রয়োজন। 

আমর! আজিকালি যাহাকে বিজ্ঞান বলি--যাহ! গ্রক্কাতপক্ষে কেবল 

জড়বিজ্ঞন মাত্র--এই বিজ্ঞানও বিষয়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া বিষয়কেই 
সর্বদা! আগাইয়! দেয়। আতার নহে, কিন্তু জেয়ের প্রকৃতি ও গুপাদির 

পরীক্ষ। করাই এই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্গেগ্ত । স্থতরাং এই বিজান জের 

বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি আবিষ্কার করিতে ব্যাস্ত 

এই পথে বে ভাবে যতটুকু সত) পাওয়া বার, বৈজ্ঞানিক তারই 
অন্বেষণ করেন। কিন্তু কবির পথ এ নগ্েে। কবি বন্ধার ভিতরকার 

গুপাগুণের প্রতি লক্ষ করেন লা, কিন্ত বন্ধ-সাক্ষাৎকার়ে তার আপনার 

অন্তরে কোন রসের কতট। উদ্দ্রেক হুইল, তাহাই দেখেন ও আন্বাদন 

করেন। বৈজ্ঞানিক যেরূপ বন্ত-তন্ত্রতা চাছেন, কবির পেরপ বাক 
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বস্ত-তন্ত্রতার একান্তই প্রয়োজ্নাভাব। বৈজ্ঞানিকের অধিকার বাহিরে, 
বিষয়-জগতে। কবির অধিকার ভিতরে, অস্র্জগতে। বৈজ্ঞানিক 
বহি্ুধীন ও বিষয়াভিমুখী। কবি অন্তর্দুধীন ও আস্মাভিমুখীন। 
বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না৷ পাইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠঠ হইল 
ঘলিয়! বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের, আত্মামুভূতির 
প্রামাণ্যকেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্ত যথেষ্ট মনে করিয়! বাহিরের প্রামাণ্যের 
গ্রতি উদ্দাসীন হইয়া থাকেন। কবিতে ও বৈজ্ঞনিকে এই প্রভেদ। 
অন্তৃষ্টি ও আত্মান্ছভৃতি, এই সকলই কবি-গ্রতিভার স্বরূপ। এই 
স্বরূপ লক্ষণ যে কবির কবিত্বে যতট! বেণী প্রক1শিত হয়, তার কবি- 
প্রতিভাকে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। 

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা 

এই ক্িপাথর দিয় পরীক্ষা করিলে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে 
কেবল বাংলার নহে, সমগ্র সভ্যজগতের কবিসমাজে অতি উচ্চ আসন 
দিতেই হইবে। শবা-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি আরও আছেন। 
চিত্রাঙ্কনের চাতুর্ধেও তার সমকক্ষ কিন্বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পী 
পাওয়া যাইতে পারে ) কিন্তু রসানুস্ৃতির তীক্ষতা ও অধ্য্ব দৃষ্টির প্রসার 
ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষ! শ্রেঠ কবি, বিগ্চাপতি 
চণ্তীদাসের পরে, বাংলায় জন্মিয়াছেন বলিয়! বোধ হয় ন]। আর কালবর্ধ 
বশতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও যতটা প্রস!র খটিবার অবসর হয় নাই, 
য্গপ্রভাষে রবীন্দ্রনাথের সে প্রসার ঘটিয়াছে বলিয়! মনে হয়। তবে 
রবীন্দরন।থ অন্তুভৃতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা 
উৎকর্ধ লাভ করিয়াছেন, অন্ত দিকে সেই পরিমাণে তার রসাভূতির 
গভীরতা ও বাস্তবত। বৈষ্ণব কবিদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়। মনে হয়। 
বৈষধ কবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও 

হইশ' ছিয়াত্তর 
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ছিলেন। ববীন্দ্রনাথেরও ধর্মপিপাসা গ্রবল। সাধনের আকাজ্াও 

বহুদিন হইতেই জন্বিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবি-গ্রতিভার 
শ্কুরণেই তিনি জীবনের লার্থকতা লাভ হইল মনে করেন না। 

ধর্মকে এবং ব্র্ধকে না পাইলে, তাহার সকলি বিফল ও বার্থ হইয়। 

গেল,-_রবীন্ত্রনাথের এ ভাবটা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহার 

আপনার সম্প্রদায় মধ্যে যে সাধন প্রচলিত আছে,সে সাধনেও রবীক্নাথ 

এখন আর উদাসীন নহেন। কিন্তু বৈষব-কবিদিগের সাধনায় এমন 

একট বস্ততন্ত্রত৷ ছিল, আমাদের এই নবীন-যুগের প্রমুক্ত সাধনায় 
সে বস্ততন্ত্রতা নাই। 

প্রাচীন ধর্ম সকলেই গুরুমুধী। সকলেই অবতাররূপে ব! গুরুরূপণে 
ভগবানের একট। বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ 

ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক অন্তরে-_ 

চৈত্যগুরুরূপে ; অপর বাহিরে--মোহান্ত-গুরুরপে। এই জন্ত তাদের 
সাধন! যুগপৎ অন্তর্বখীন ও বস্ততম্্র হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে 

ও সাধনায় কেবল চৈত্যগুরুর স্থান আছে, বৈষ্বের! ধাহাকে মোহাস্ত- 

গুরু বলেন, তার স্থান নাই। ভগবান চৈত্যগুরুরূপে জীবের অন্তরে, 

তার ভিতরকার জ্ঞানভাবাদির ভিতর দিয়া, তার স্বানুভূতিকে আশ্রয় 

করিয়৷ প্রকাশিত হন। চৈত্যগুরুকে অগ্রাহহথ করিলে চলে না। 

কিন্তু এই চৈত/প্রকাশ আংশিক, পূর্ণ নহে। এই প্রকাশে জীবের 
অহংবুদ্ধি ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়! থাকে । এখানে জীব 

অনেক সময় আপনার প্রাকৃত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ও অসংস্কত প্রবৃত্তি 
থেয়ালকে ইন্ত্রিরবিকার প্রস্থত বিবিধ রসরাগে রঞজজিত করিয়া, 

ভগবৎগ্রকাশ বলির়। ভ্রম করিয়া থাকে । মোহান্তগুর এই রম নিরত্ত 
করিয়া! থাকেন। চিন্তে যে ভগবংপ্রকাশ হয়, তাহ! বখন মোহাতবতর 

বা সদগুরুতে তার যে অধিষ্ঠান হয়, তার সঙ্গে মিলিয়! যায়,--চৈত্য- 
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প্রকাশ ও মোহান্ত-গ্রকাশ যখন একে অন্ঠের সমর্থক ও পরস্পরকে 

প্রতিষ্ঠিত করে, তখন তিতরকার আদর্শ ও ভাব সত্যোপেত ও বস্ততন্ 

হয়। বৈষ্ণব সাধনাতে ভিতর-বাহিরের এই অপূর্ব সমাবেশ আছে 
বলিয়া, বৈষঞব কবিগণ একান্ত অন্তন্দুখীন হইয়াও অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা 

সম্বন্ধে কদাপি বস্ততত্ত্রতা-ভরষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে 

তুলনায় বৈষ্ণব কবিদিগের সাধনার ইহাই বিশেষত্ব । আর এই বস্ত্র 
সাধন গুণেই তাহার] রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো দিকে অতিক্রম 

করিয়৷ রহিয়াছেন, নতুবা তাদের প্রতিভা! ও রবীন্দ্রনাথের গ্রতিভাতে 

জাতিগত শ্রেঠ-নিকট ভেদে কোনো বিশেষ তারতম্য আছে কি 

ন। সনগোহ। 

রবীন্দ্রনাথের অন্তদ্মুবীনতা 

যে এঁকাস্তিকী অস্তন্ত্থীনত! ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে, তাহাই আবার ত্র ছুর্ববলতারও মূল কারণ হইয়! 
অ।ছে। একদিক দিয় একান্ত অন্তন্ম্রথীন প্রতিভ| যেমন আপনার 

ভিতরকার ভাব গ্রহণ করিয়! থাকে ও তাহাতে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ 

করে, অন্তদ্দিকে সেইরূপ সর্বদা একান্তভাবে বাহিরের প্রেরণারও 

অধীন হছুইয়! রছে। একান্ত অন্তদ্ক্রখীন প্রতিভ! সত্যের একদেশ মাত্র 
প্রত্যক্ষ করে। সত্য কেবল বাহির লইয়৷ নহে, কেবল ভিতর লইয়াও 

নছে। বাহির ও ভিতর, লত্যের এই ছুই অঙ্গ। এইছুই অঙ্গে সত্য 
পূর্ণতা লাভ করে। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের যে সম্বন্ধ তাহা! আকম্মিক 
নহে, অঙ্গালগী। একটীকে ছাড়িয়া, অপরটীকে ধর] সম্ভব নহে। “যাহা 

নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রক্গাণ্ডে” এ কথা যেমন সত্য ) ষাঁছা! পাই ন! 

ব্রন্ধাণ্ডে, তাহা। জাগে না ভণ্ড, এ কথাও তেমনি সত্য। ভাগ্কে 

ছাড়ির। ব্রহ্ধাও অন্ধকার। ব্রঙ্গাওকে ছাড়িয়া ভাও শন, নিরাকার । 
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আর অন্ধকার ও নিরাকার উভয়ই জ্ঞানসীমার বহিভূর্ত। ছুইএর 
কোনোট।কেই আআনগোচর করা সম্ভব নহে। একান্ত অস্তন্থুখীন বুদ্ধি 
ও প্রতিভ1 কেবল ভাগ্ডেতেই, কেবল ভিতরকার অনুভূতির মধ্যেই, 
সত্যের প্রামাণ্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়) ব্রন্মাণ্ডের বা 

বহিবিষয়ের প্রামাণের পতি দৃকৃপাত করে না। ইহার ফলে মঠ ও 
সত্য, কল্পনাতে ও বস্তুতে মূলতঃ কোনো প্রভেদ আর থাকে ন। এ 

অবস্থায় পরিণামে কেবল বাক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই বস্ত্র প্রামাণ্য 
হইয়া দাড়ায় এবং একমাত্র অনুভূতিই সত্যের আসন অধিকার করিয়া 
বমে। সতোঃর সার্বজনীনতা রাখ। তখন একান্ত ছুষ্কর হইয়া উঠে। 

যে তত্বে এই সার্ধজনীনতা রক্ষা পায়, রবীন্দ্রনাথ এখনে সে তন্বকে 
ভাল করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া! মনে হয়না। আর তার অলৌকিক 
প্রতিভার এঁকান্তিকী অন্তর্দুখীনতাই এ পথে শিদ্ধির অন্তরায় ছইয়া 

আছে। 

বাহাপ্রেরণার অধীনতা 

কিন্তু মানুষ যতই কেন অন্থর্থখীন হউক না|, কিছুতেই সহজে 

বাছিরের প্রেরণার হাত এড়াইতে পারে না। বৈদাস্তিক সাধনে 
বাহিরের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সম্বন্ধ ছেদনের পন্থা 9 প্রয়াল দেখিতে 

পাওরা বার সত্য, কিন্তু সে পথ সঙ্যাসীর পক্ষে প্রশস্ত, গৃষ্ধীর 

সাধ্যায়ক নহে । সেপথে চলিতে গেলে, যথাপস্তব বিষয়ের সঙ্গে 

সর্ধপ্রকারের সম্পর্ক ছেদন কর! আবন্ঠুক হয়। রবীল্তনাথ সে পথের 
পধিক নন। “ভিক্ষাশনঞ্চ জীবিতম্*- তার জীবনের ধর্ম ব' আদর্শ 
নছে। রবীন্ত্রনাথ গৃহী। রবীন্দ্রনাথ সংযমী, কিন্তু কখনে! সঙ্মযালী 

ছিলেন না। ন্ুুত€ং বাহিরের সম্পর্ক ও প্রেরণা হইতে তিনি 
মুক্তিলাভ করেন নাই। আর এই জন্ত ক্ষণে ক্ষণে বহিবিষয়ের 
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তাড়নায়, বাছিরের অভিনব অবস্থার বা অভিজ্ঞতার আঘাতে; এক 

একবার রবীন্্রনাথের মনগড়া! জগৎ ভাঙ্গিয়৷ চুরিয়! যায় ও তাঁহাকে 
আবার নূতন করিয়া জীবনের সমঞ্াচ্ডেদে নিযুক্ত হইতে হয়। 

পিতার চরিত্রের ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব 

এই এ্কাঞ্ঠিকী অন্তপ্খীনতা। রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বস্ত। মহথি 
দেখেন্রনাথেও ইহ! প্রচুর পরিমাণে বিদ্বমান ছিল। আধুনিক যুগের 
ধর্মসংস্কারকদিগের ইহ! একরূপ সাধারণ ধর্ম বলিলেও হয়। যে 

ঝক্তিত্বাভিমান 'আমাদের দেশে ও অন্ত্র শান্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য 

অন্থীক।র করিয়!, আপনার ধর্মের গ্রামাণ্যকে একান্ধ ভাবে প্রাকৃত 

যুদ্ধিবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই 

এঁকাস্তিকী অন্তন্ম্পধীনতার ফল। এই অন্তত্মখীনতার আতিশষ্য হইতে, 
ইংরেজীতে যাহাকে 58916০6৪ 1001510081157) বলে, তাহার 

উৎপত্তি হয়। এই নিংলজ স্থানুভূতির উপরে বহুদিন হইতে আমাদের 
ব্রঙ্গসমাজের ধর্মের প্রামাণা গ্রাতিষ্ঠিত হইয়া! আসিয়াছে । ষার! শান্ত্-গুরু 

বর্জন করিয়! ধর্মস!ধনে প্রয়াসী হইবেন, তাদের পক্ষে এই 50৮০০1৬৫ 
10151038115) বা ব্যক্তিগত অনুভূতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা কর! 
অলস্তব ও অসাধা। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রবর্তক রাজধি রামমোহন শান্ত 

মানিতেন, গুরু-গ্রহণও করিয়াছিলেন। সুতরাং তীহার নিজের ধর্শের 

প্রামণা শুদ্ধ স্থান্ুভৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাকৃত জনে বে 

শাস্ত্র-প্রমাণ্য বিশ্বাস করে, রামমোহন সে শান্ত্-প্রামাণ) মানিতেন না, 

সত্য। কিন্তু ভারতের প্রাচীন খধি-সম্জ্রদায়-গ্রতিষ্িত সিদ্ধান্তেও এইরূপ 

অভিপ্রাককত শান্ত্র-প্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই। রামমোহন এই বিষয়ে 
প্রাচীন খষি-পন্থ। অবলম্বন করিয়া, যোগবাশিষ্টের নির্দেশ অনুসারে, 

সুশাস্, সদ্গুরু ও স্থান্থভৃতি এই তিনের একবাক্যতার উপরে লতোর 

ছইশ"* আশি 



রবীজ্নাথ 

ও ধর্দের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন | কিন্তু রাজার পরবর্তী ব্রাহ্ম 

আচাধ্যগণ ঠিক এই পথ ধরিয়া চলেন নাই। মহুধি দেবেন্দ্রনাথ এবং 
বরঙ্ধানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শান্ত্রের প্রামাণ্য ও সদ্গুরুর প্রয়োজন 

অস্বীকার করিয়া, প্রথমে শুদ্ধ শ্বান্ুভৃতির উপরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চান! আর শুদ্ধ স্থানুভূতির উপরে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, 

ব্যক্তিগত মতামতে ও নার্বভৌমিক সতো, প্রবৃত্তির প্ররোচনাতে ও 

ধর্মের প্রেরপাতে যে বস্তঃ কোন প্রভেদ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া 

দাড়ায়, মহর্ধি ও ব্রক্গানন্দ উভয়েই ক্রমে ইহ! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। 
তাই তাহার! উভয়েই পরে আপনাদের সম্ত্দায়কে নিঃসঙ্গ ও নিরন্কুশ 

স্বানুভূতির অরাজকতা হইতে রক্ষ! করিবার জন্ত আপনারাই শাস্প্রাবর্তক 

হইয়! পড়েন। মহথি প্রধম বয়সে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহথ করিকা, 
শেষ জীবনে আপনার সন্কলিত ব্রাঙ্গধর্ম গ্রন্থকেই ব্রাঙ্গসন্প্রদায় মধ্যে 

শীস্থের আসনে বসাইয়াছিলেন। এই ব্রাঙ্গধর্শ গ্রন্থ ভগবৎ প্রেরণাতেই 
সংকলিত হয়, ও এই গ্রন্থে সন্কলিত শ্রতিসকলের যে ব্যাখ্যা 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও যে তার নিজের কল্পিত নয়, কিন্তু 
সর্বতোভাবে ইঈশ্বরান্প্রাণিত, মহধি ইদানীং বহুবার এই কথ! 
বলিয়াছেন। মহুর্ঘি দেবেন্ত্রনাথের ন্যায়, ত্রঙ্ধানন্দ কেশবচন্্ও এক 
সময়ে প্রাচীন শান্্-সংহিতাকে বর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু 

আপনার শিষ্যমগুলীর স্বানুভৃতির অনিয়ন্ত্রিত প্রভূত্বে মমাজে জরাজক তার 
ও হথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিয়া, শেষে আপনিই প্নবসংহিতা” 

প্রণয়ন করেন | কেশবচজ্ের নববিধানমণ্ডলী মধ্যে এই “নবসংহিত!” 
হিন্কুর মন্ুসংহিতার ভ্তায় স্বীকৃত ও সন্মানিত হইয়া আছে। 
কিন্ত এ লকল চেষ্টা সন্বেও ব্রাক্ছণম্প্র্ায় মধ্যে নিঃসঙ্গ স্ান্তৃতি 

বা ৪০৮১)০০৫৩ 10151৫08118 এর প্রভাব এখনে! অগ্রতিহত 

রহছ্য়াছে। 

দুইশ' একা শি 



চরিত-চিত্র 

রবীন্দ্রনাথের পরিবার 

রবীন্দ্রনাথের এঁকাস্তিকী অন্তম্তুখীনতা এই নিঃসঙ্গ স্থানুভূতির ব! 
8060160056 151%100511500এর রূপাহর মাত্র । এ বস্ত তার 

পৈতৃক ও সাম্প্রদায়িক । যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তত্ুধীনতাকে 
বস্তসংস্প্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে স্থযোগ ও 

শিক্ষা প্রাণ্ড হু'ন নাই। কলিকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজ 

একট! সন্কীণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন। শহরের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর 

মধ্যে প্রমুক্ত মেশামেশির অবসর ও প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। 

সকলেই আপন আপন সংসার ও শ্বার্থের সন্ধানেই ফেরে, একে অন্তের 

সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়ত। করিবার অবসর পায় না। ধাদের অন্নচিস্ত! 

নাই, নঞ্চিত ধন ধাহাদিগকে দৈনন্দিন জীবিক।-উপার্জনের শ্রম ও ব্য্ততা 

হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাহ!রাও কেবল আপনাদের সমশ্রেণীর ধনীজনের 
সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়তা করেন, জনসাধারণের সঙ্গে কোনরূপ ঘনিষ্ঠত! 

তাহাদেরও জন্মিতে পারে না। পল্লীমমাজে ধনী-নির্ধনের মধ্যে, বিঃ ও 

অজ্ঞের মধ্যে, লোকে যাহাদ্দিগকে ভদ্র বলে ও যাদের ইতর বলে, 

তাহাদের পরস্পরের মধ্ যেরূপ হইয়া থাকে, এবং এই জন্ট যেন্ূপ একটা 
মেশামেশি খোলাখুলি ভাব দেখিতে পাওয়! যায়, বড় শহরে, বিশেষ 
আজিকালিকার দিনে, তাহার একান্ত অভাব হয়। এই মেশামেশির 

অভাবে কলিকাতার বড়লোকদের পক্ষে দেশের সাধারণের সঙ্গে 

সাক্ষাৎভাবে কোনে! যোগাযোগ স্থাপন কর! একরূপ অসম্ভব ও 

অসাধ্য । ইছাদের জীবনের অন্জঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই ; 
জনসাধারণের ভ্রীবনের অস্তঃপুরেও ই'ছাদের কোনে! প্রবেশ পথ নাই। 

চারিদিকের দীনদনিজ্রের! কিরূপে দিনপাত করে, তাছাদের সংসারের 

সমস্ত, প্রাণের আকাজ্ক!, হৃদয়ের আবেগ, জীবনের সংগ্রাম, কোন দিক 

ইশ” বিশ্বাশি 



রবীন্রনাথ 

দিয়া, কি ভাবে যে উঠে পড়ে, প্রতিবেশী ধনীসম্প্রদায় তাহার 

কিছু জানিতে পারেন না। তাহারা আপনাদের প্রাসাদ হইতে 
গরীবের খোল।র চাল! ও মাটার দেওয়াল মাত্র দেখেন। এ চালার 
নীচে, এ দেয়ালের মাঝখানে, এ ক্ষুদ্র, জঞ্জালময় কুটার-গ্রাঙ্গণে কত 
আশা, কত ভয়, কত অনুরাগ, কত বিরাগ, কত লোভ ও ক্তত্যাগ 

ষে দিনরাত্রি কি ছুটাছুটি করিতেছে, সেখানে জীবে ও শিবে কি যে 
মাখামাখি, কি ষে লীলাখেল!, কি যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি লাগিয়। 

কাছে, এ সকল দেখিবার অবসর ও বুঝিবার অধিকার তাহাদের হয় না। 

তাহাদের নিজেদের জ্ঞ/নের, ভাবের, ভোগের, বিলাসের, সখোর ও 

সৌখীনতার জগৎটাই তাহাদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য এবং ইহার 

বাছিরে যে বিশাল লমাজ পড়িয়া আছে, সেট! তাহাদের অগ্রত্যক্ষ ও 

অজ্ঞাত । 

রবীন্দ্রনাথ এই ধনী সমাজে জন্মিয়া, তাহ রই মধ্যে বাড়িয়। উঠেন। 
তাঙ্থার উপরে মহধি আপনার ধর্শামতের জন্ত সমাচ্চ্যুত হওয়াতে টার 
পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী সম্প্রদায়ের জীবন 

অপেক্ষাও সন্কীর্ণতর হুইয়! পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উদার প্রাণ এই সন্বীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া "আপনার স্বাভাবিক মুক্তভাব আন্বাদন 

করিবার জন্ত, আশৈশব এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচন! করিয়া, তাহার 

মধ্যে বিচরণ করিয়াছে । তাহার আপনার পরিবাৰের ছুচারটটী মানুষের 

সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। এই গুটিকয়েক 
আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ 
করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্েহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক 
প্রত্যক্ষ সন্বন্ধের উপরে র়বীন্জনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্াণ 

করিয়ছেন। এর বাহিরে তিনি বাহ! গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাহার 

অলোকসামান্ত প্রতিার এন্রগালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে। 

ছু্টশ' তির!শি 



চরিত-চিত্র 

অলৌকিক কবিপ্রতিভার এ 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী+ মাসিক প্রভাব 
সর্বত্র থাকে । আর এইরূপ মাক্িক সৃষ্টির একটা মোহিনী শক্তিও 

থাকে, যাহাতে মানুষকে এমন করিয়! মাতাইয়া তুলিতে পারে 
যে, সতিযকার স্থখহুঃখের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সর্বদা সকলকে সেরূপভাবে 

মাতাইয়া তুলিতে পারে ন!। কল্পনার তুলিকায় দারিপ্রাহূঃংখ অস্থিত 
করিয়া, সেই চিত্র সহায়ে দারিত্র্ের মধুটুকু আমর! আন্বাদন করিয়া 
থাকি, তার তীক্ষ হুলট! অমমাদের গায়ে বিধে না। উত্ুষ্টতম তৈল- 
চিত্র যেমন কতকট দূরে দীড়াইয়াই দেখিতে হয়, একাস্ত নিকটে গেলে, 
বর্ণের বন্ধুরতা চক্ষুগোচর হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া ফেলে, জন- 
চিত্র সন্বন্ধেও তাহাই সত্য। এ সংসারে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, 
সকলের মধ্যে ছায়াতপের ন্ায় ভালমন্দ মিশিয়া আছে। দূর হইতে 
ভালটুকু আমর! অনেক লময় দেখি, মন্দটুকু চক্ষে পড়ে না। এইজন 

দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করেন, আর কখনে! কখনে! ধনীও ষে আপনার 
বিষয়ের ছুর্ভাবনার ও প্রতিদিনের জীবনের অসার কৃত্রিমতা দ্বারা একাস্ত 

পীড়িত হুইক্জা, পর্ণকুটারের সরল, সহজ জীবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি 

প্রেরণ করেন ন1, এমনো নহে । কিস্তু কল্পনার দূরবীক্ষণ সহায়ে, 

দুরস্থিত পর্ণকুটারের অনাবিল প্রেমলীল। প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ 

জাগিয়! উঠে, সেই পর্ণকুটীরের জীর্ণকম্থার কাটানু-লীলা ও শীর্ণদেহ, 
দীর্ণপ্রাণ কুটীরবাসীদ্দিগের কলহু কোলাহল প্রত্যক্ষ করিলে আর সে 
আনন্টুকু থাকে না। বস্ত সংস্পর্শে এই কল্লিত জগৎ মাঁয়াপুরীর সায় 
শৃন্তে মিলাইয়। যায় । 

আমি এ কথ! ভুলি নাই যে, গার পৈত্রিক জমিদারী তত্বাবধানের 
ভার কয়েক বৎসর ব্যাশিয়! রবীন্দ্রনাথের উপরেই স্তস্ত ছিল এবং এই 

উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও অন্ান্ত স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে 
বাংলার পঙ্লীজীবন পধ্যবেক্ষণ করিবার অবসর পইয়াছিলেন। কিন্ত 

দুইশ” চুরাশি 



রবীন্রনাথ 

এই বাহ ষোগ নিবন্ধন যে সে জীবনের অস্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার 
লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংস! করা যায় না। বড় বড় 

জমিদারীর “বাবুদের” সঙ্গে তাহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের 

ঘনিষ্ঠ ও প্রমুক্ত মেশামেশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার 
অন্তরে এইরূপ যোগাষেগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ষার উদয় হওয়। 

স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকম্মিক তারতম্যকে 

অগ্রাহ্থ করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়। 
লইবার জন্ত একট] তীব্র আকাঙ্ষ। রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় 

সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সম্য। সাংসারিক অবস্থার 

তারতম্য মানুষে মানুষে যে ব্যবধানের স্ষ্টি করে, আপনার 

আচারব্যবহারে ও সম্থানগণের শিক্গাদীক্ষায় রবীজ্জনাথ সে বাবধানটাকে 

ঘুচাইবার জন যথাসম্ভব চেষ্ট! করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহাও জানি । 
কিন্ত এ নকল চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতাই প্রকাশিত হয়, 

সে সকল চেষ্টার সফলতা প্রমাণ হয় না। বড় ছোট উভয় পক্ষের 

সম্পূর্ণ আত্মবিস্বৃতির উপরেই এ সকল চেষ্টার লফলতা নির্ভর করে। 
আর এ আত্মবিস্থতি লাভ কোনে! পক্ষেরই সহজ নছে। এ আত্মবিস্বতি 

লাভ করিতে গেলে, ধনীকে ধনের মৃলাট| 'ছুলিতে হয়, জ্ঞাপীকে জ্ঞানের 

প্রাধান্তটা ভুলিতে হয়, ললিতকলার উপাসককে ললিত লালিত্যের 

সুকুমার অনুভূতিট! ভূলিতে হয়, আর ধার্শিককে অপরের ধর্থ হইতে 
আপনার ধর্টা যে শ্রেষ্ঠ) এই ভাবট। পর্যস্ত একেবারে বিশ্বত হইতে 

হয়। যেখানে সমাজের সাধারণ বিধিবাবস্থা আপন! হইতে ধনী ও 

নির্ধনের, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের, ধার্মিক ও অধার্ম্িকের মধো কোনো প্রকারের 

আত্যন্তিক ব্যবধান প্রতিষ্ঠার ব্যাথাত ন! জন্মায়; যেখানে সামাজিক জীবনে 

ধনী দরিদ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন কাধ্যকলাপের মধ্যে নিঃসস্কোচে ও নিরনিমান 

সহকারে মেশপামিশি করেন না) যেখানে বিজ্ঞের আপনাদের বিজ্ঞতার 

হইশ, পচাশি 



চরিত-চিত্র 

উত্তুজ শৃঙ্গে থৃষ্টায় কথা প্রসিদ্ধ সেপ্ট, সাইমনের মত দিবানিশি বসিয়া 
রছেন, অজ্ের ভাগ অঞ্চের সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মিশিবার প্রবৃত্তি ও অবসর 

লাভ করেন ন1; যেখানে ধার্শিক একচক্ষে আপনার সম্প্রদাযগত সিদ্ধান্ত 

ও সংস্কারাদির শ্রে্ঠতা ধ্যান করেন, আর অপর চক্ষে অন্ত সম্প্রদায় 

সকলের সিদ্ধান্ত ৪ সংস্কারাদির হীনত! দেখিয়া সেগুলিকে উন্নত ও বিশুদ্ধ 

করিবার জন্ত ব্যাকুল হুইয়া উঠেন) -সেখানে এ ব্যবধান নষ্ট 

কর! অপাধ্য যে তাহা নহে, চেষ্টামাত্রেই ষে ব্যবধানকে নষ্ট 

করিতে যাওয়া হয়, তাহাকে আরো বাড়াইয়৷ তোলে। এই জন্ত এই 
শতাধিক বংসরের অশেষ চেষ্টাতেও মাকিণ সমাজে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের 

সামাজিক বাবধানট! নষ্ট তো হয়ই নাই, ৰরং এই সাধুচেষ্টার ফলে 
শ্বেতকৃষ্ণে বাহিরের আইন কাছুনের বৈষম্য যে পরিমাণে কমিতেছে, 
সিতরকার মনের ব্যবধানট! যেন সেই পরিমাণে আরো! বাড়িয়া 

যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজে জদ্মিয্না 
তাহার অঙ্কে, তাহার দোষগুণের ভাগী হুইয়! বাড়িয়া! উঠিয়াছেন। 

এই সমাজে এই ব্যবধানটা চিরদিন আছে। কলিকাতার বড় বড় 
জমিদারদের জমিদারীতে এ ব্যবধানট! স্থায়ী হইয়! গিয়াছে । সেখানে 

না আছে গ্রঙগার কুলের আদর, না আছে তার বিস্তার গৌরব, না আছে 
তার চরিত্রের অর্ধ/চাদ|। মহধির জমিদানীতেও এ সকলের কোন বিশেহ 
বাযতিক্রম ঘটয়াছে বলিয়া! শোনা যায় নাই। আর বহুকাল হইতে 

তাহাদের জমিদারীতে যে সকল ভমিদারী আচার নিয়ম প্রবর্তিত 

রহিয়াছে, তাহার কিন্বদন্তী পধ্যস্ত য্দিন গ্রজাবগ্গের স্থৃতিতে জাগরূক 

থ।কিবে, ততদিন তাহাদের পক্ষে আপনাদের প্রঙ্জাত্বের অগৌরব বিশ্বৃত 

ইইয়!, একান্ত প্রমুক্তভ।বে জমিদার বাবুদের সঙ্গে মেশামেশি করা সম্ভব 

নর়। আর প্রঞঙ্জার। যতঙ্গিন না এ অকুঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন 

কেবল জমিদাঞ্জের উদারতা পরস্পরের মধ্যকার পুরুষানু ক্রমিক 

ছটশ' ছিন্াশি 



রবীজ্নাথ 

ব্যবধানট!। কিছুতে ঘুচিবারও নহে। আর এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই 
বলিয়। আপনার জমিদারীর পলীনমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস 

করিয়াও, ওঁদাধ্য সাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সন্বেও, রবানজ্রণাথ 

সে সমাজের প্রাণের অস্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে 

থাকিয়াও, বাংলার পল্লীত্দীবন ও বাঙ্গালীর সাচ্চা গ্রাণটা রবীঞ্জনাথের 
দৃষ্টির বহিভূতি হইয়৷ আছে। 

রবীন্দ্রনাথের মায়িক সৃঠ্ি ও মায়াশক্তি 

রবীন্দ্রনাথের অনেক হ্ষ্টি এইরূপ মায়িক। উর্ণনাড ধেমন 

আপনার ভিতর হইতে তন্ত বাহির করিয়া অন্ভুত জাল বিস্তার করে, 

রবীন্্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও 

রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাবা সকল রচন! 
করিয়াছেন। তার কাব্যে যেমন, তার চিত্রিত লোকচরিতেও 

তেমন অনেক সময় এই বস্ততম্তার অভাব দেখিতে পাওয়। যায়। 

রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, ছচারখানি বৃহাদ!কারের 

উপন্তাসও রচন। করিয়াছেন, কিন্তু তার চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব 

জীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়। পাওয়া যায়। কেবল রবীকজ্নাথ যেখানে 

আধুনিক ইঙ্গবঙ্গের বা তার নিজের সম্প্রদায়ের চন্দিত্র চিত্রিত 

করিতে গিয়াছেন, সেখানে তার চিত্রগুলি অসধারণ বস্কতগ্ত্রত। লাঙ 

করিয়াছে । এ বিষয়ে “গেোরাপ্র হারাণবাবুটী অপূর্ব বন্ধ হুইয়াছে। 
কিন্ত এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সহি মারিক। 

আর যেমন তার কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেখ, সেইরূপ তার 

সমাজনংস্কারের প্রস্াাস ও ধর্মের শিক্ষাও বহুলপরিমাণে বনস্ততন্ত্রতাহখন 

হইয়াছে। তিনি একট। কল্িত শ্বদেশ রচন) করিয়া, তাহার উপরে 

একটা সত) স্বদেশী সমাজ গড়িয়। তুলিতে গিয়াছেলেন' লে মায়র 

সুইশ' সাতাশি 



চপ্সিত-চিত্র 

স্যঙি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনি মিলাইছা গিয়াছে । আশৈশব 
রবীন্্রনাথের ধর্মের রচনায় 'ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্ধমান ছিল। 

তার শ্বার্দেশিকত! কেবল শৈশবে নয়, আজি পধ্যস্ত বুল পরিমাণে 

বস্ততন্ত্রতাহীন হইয়। আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল 

বিশ্বমানব কল্পনা করিতেছেন--তাহারও প্রতিষ্ঠা তাহার অলৌকিক 

কবিপ্রতিভ1র অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্কিতে। 

আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই। 
এ সংসারে মায়াধীন জীব নিতা পাই পাই পাই না) ধরি ধরি 

ধরিতে পারি না)_ এরূপ অপূর্ণ চেষ্টা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ষায় চঞ্চল 
হইয়া! রছে। রবীন্দ্রাথের অলৌকিক স্ৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই 
নিত্য অভ্ভপ্ধ ভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ একবার “ততঃ কিম্ ?* 

নামে একটা উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহার নিজের 

লেখাতেও প্রার সর্বদ। এ ছর্দমনীয় প্রশ্রট! জাগিয়া রছে। রবীন্দ্রনাথের 

রচন| সর্ধদ| বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা 

অপূর্ণত৷ ও অতৃপ্তিবোধ জাগিয়া উঠে। ইহাও মায়ার ধর্ম । 

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও খধিত্ব-_ভাব ও অভাব 

কিন্তু রবীন্ত্রের কবিপ্রতিভার অলৌকিক শক্তিকে মায়িক বলিলে 

তার কোনই গৌরবের হানি হয় না। কবিত্বের শক্তি সর্বদাই মায়িক। 

অশরীরীকে শারীরধর্শে বিভূষিত করা, অজ্ঞাত, অজ্ঞেরকে নামরূপ দিয়া 
জানাধিকারে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই কবি-প্রতিভার সাধারণ 
ধর্ম। ইহাকেই অথটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াধর্থ বলে। কবি-প্রতিভা 
থে কদাপি এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা নয়। সেখানে 
কবি গুধু কবি নছেন, কিন্তু সাধকও; সাধনা বলে কবি বেখানে 

আত্মসাক্ষাংকার লাভ করিয়া, সেই নিগুঢ় তত্তের উপরে আপনার 

হইশ' আটাশি 



রবীন্্রনাথ 

কবিকল্পনাকে গডিয়া তুলেন, সেখানে ভার প্রতিভ! এই মায়াকে 
অতিক্রম করিয়! যায়। সেখানে কবি খাধিত্ব লাভ করেন। রবীন্ত্র- 
নাথের এই পরমপদ লাভের অনেক যোগা হাই আছে, অভাব কেবল এক 
বস্বর। যে বস্বর 'অন্রাব পুরণ করিবার জন্ঠ যিশু যোহনের সম্মুখীন 
হইয়া তাহার নিকটে দীক্ষ! প্রান! কারয়াছিলেন, যাহার জ্ন্ত এ্রচৈতচ্ঠ 
ইশ্বরপুরীর শরণাগহ হন, যে সঞ্চাের অভাবে অধ্যা্মজীবনের উপকরণ 
প্রচুর পরিমাণে বিগ্কমান পাকিঠে৪ হাহ! কদাপি ফলগ্রস্থ হয় পা, 
রবীন্দ্রনাথের অভাব সে বস্বর। এই সঞ্চারের অভাবে ববীন্্রনাথের 
অলে'পিক কবি-প্রতিভা এখনো মায়াঠীত সঙ্যলোক ও ব্রঙ্ছলোক 
অধিকার করিতে পারিতেছে না। কিন্তু আস নাতউক, এক দিন এ 
অভাব হার পূণ ঠঈবেই হইবে। 

চষ্টশ' উননবনষ্ট 










